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ض!صر

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحبهآلهوعلى

81تحوي("المسائل"جامعمنخامسةمجموعةفهذهوبعد،

(،الرياض)طبعة"الفتاوى"مجموعضمنتنشرلموفتوىرسالة

منهااثنتينووجدت،خطيةاصولعلىإخراجهافياعتمدت

العثورلعدمعليهافاعتمدت،مطبوعةكتبضمن9(و3)برقمي

فهارسها.راجعتاوزرتهاالتيالمكتباتفيمخطوطاتهماعلى

(6،701،12،13،14،،4،)1بأرقامالاتيةوالرسائل

الصحةفيمتفاوتةطبعاتقبلمنطبعتوالبقية،مرةلاولهناتطبع

فيلاحظتهماومجمل.والتحقيقالتعليقفيمختلفةمناهجوعلى

انهمعليها-للقائمينالسبقبفضلاعترافي-معالطبعاتهذهاكثر

والتحريفالتصحيفمنسالماوإخراجه5وتحريرالنصبضبطيهتموالم

كتبهمنالمؤلفكلامونقلعليها،التعليقإلىانصرفوابل،والسقط

وإحصاء،والفرقوالبلدانبالاعلاموالتعريف،صفحاتفيالأخرى

بعضهموالحق(.النساختحريفمن)وجلهاالنسخبينالفروق

)الطبعة"السلطانية"الاموالفيكمامنه،ليستفصولابالكتاب

لاحديث"شرحوفي99،-39ص9014(المكرمةبمكةالثانية

.55-46صحزم(ابندار.)ط("مؤمنوهويزنيحينالزانييزني



إليهالمشارالثانيالكتابفيوقعماالاضطرابأمثلةومن

هووإنماتزوجها،أنهفيالمفسرينبعضنقله"وما93(:)ص

فيثبتوقد.غيرهمافتراهقديكنلمإنالكتابأهلعنمنقول

تزوجهايوسفوأنإليها".يصللا"كان!:النبيعنالصحيح

لامماالاسرائيلياتمنونحوهفهذاعذراء،فوجدهاذلكبعد

النبيعنأحدبنقلهيخبرلمهذافإنبه،يصدقأنلمسلميجوز

ولاتصذقوهمفلاالكتاباهلحدثكم"إذا:قال]وقد[.ع!م!

تكذبوهم".

مدىلتعرف254(253،)صطبعتنافيالصحيحالسيادتىانظر

.العبارةهذهفيالحاصلوالاضطرابالخلط

متأخرةنسخعلىبالاعتمادالنصإخراجفياجتهدمنومنهم

،المكتباتبعضفيالموجودالقديمالاصلعلىيطلعولم،وناقصة

علىوالامثلةفراءتها.يحسنولمقديمةأصولعلىاعتمدوبعضهم

منالناشرينمنحصلماوبيانفيهاالخوضأحمثلا،كثيرةذلك

عمنوتجاوزمنهمأحسنمناللهجزى:وأقول،وتصرفاتأوهام

مجيب.سميعإنه،والصوابالخيرفيهلماجميعاووفقناأساء،

المعتمدةالأصولوصف.

الجودةفيتتفاوتالنشرفيعليهااعتمدتالتيالأصول

وكثرةالخطرداءةبسببمنهاالاستفادةيصعبماوفيها،والقدم

صحيحةقراءةقراءتهافيالجهدبذلمتوقد،والتحريفالتصحيف

عندوتوقفتفيها،الواقعةوالتحريفاتالأخطاءإلىالإشارةدون
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الرموزوفكحلهاإلىتوصلتحتىاياماوالالفاظالعباراتنجعض

وهي،الصوابإلىفيهااهتدلمالتيالمواضعإلىواشرتعنها،

:الاصولهذهوصفيليوفيما.قليلة

الملكمكتبةفيالخطيةنسختهتوجد":التأويل"ضابط)1(

برقمالمحموديةالمكتبةمجموعةضمنالمنورةبالمدينةعبدالعزيز

الإسلاملشيخ"رسائل"مجموعةمنكتاباولوهو]2775[،

وليس،ورقة22اوراقهعدد.متباعدةتواريخفيمختلفةبخطوط

وليست،اعلمواللهوجد،ما"آخر:اخرهفيكتبفقدكاملا،

فيذكرفقدالدراري"،"الكواكبمنماخوذانهويبدو."كاملة

الكواكبمنالمئةبعدالخامسالمجلداخر"وهو:الكتابآخر

سيدناعلىوبركاتهوسلامهوصلواته،والمنةالحمدولله،الدراري

نظرولمنولقارئهولكاتبهلمؤلفهاللهغفر.وصحبهآلهوعلىمحمد

سورةتفسيرالمئةبعدالسادسفييتلوه.المسلمينولجميعفيه

لمحيإليهااشرت،مواضعفيبياضالنسخةوفي"مكيةوهي،سبح

وكأنكثير،وإلحاقوشطبوغموضاضطرابوفيها،التعليقات

يفهمها.اندونوجدهاكماالكلماتفرسمالاصلمننقلالناسخ

فيالمدنية"الرسالةانتقدمنعلىردالاصلفيوالكتاب

.الدباهي،الدينشمسالشيخإلىالمؤلفارسلهاالتيالصضت"

الردفيواطال،يسمهلمالذيلهاالمنتقدكلامومنمنهااقتبسفقد

فيها،غرابةولا،مسجوعةالكتابوخطبة.بتمامهإلينايصلولم،عليه

مثل،كتبهبعضمقدماتفيالسجعإلىيميلالمؤلفوجدنافقد
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وكتاب(بخطهإليناوصل)الذي"بالنياتلاعمالإنماحديث!"شرح

خطبتهنقل)الذي"الباطلالجدلتمويهعلىالعاقلالرجل"تنبيه

وغيرهما.35(-92ص"الدرية"العقودفيعبدالهاديابنبتمامها

الدولةمكتبةفىنسختهاتوجد":الوسيلةفي"قاعدة)2(

وذكر99(،-83)الورقة.ح!ث!([)8017]8802برقمببرلين

وفيها،نسخيبخطوالنسخة)1(.التاسعالقرنمنانهاالمفهرلس

اسمه.يذكرلمالذيالناسخمنالاخطاءبعض

)2(رشيقابنذكرها:("اللهكلاممسالة)فيالأزهرية"الفتيا)3(

)3(عبدالهاديابنيضاوذكرها،ورقةوعشرونبضعإنها:وقال

منهاقطعةيمثلهناوالمنشورمنها،خطيةنسخةعلىاعثرولم

ماجامعةطبعةمن04)2/34-المنير"الكوكب"شرحفيتوجد

14(.00سنةالقرى

الخضرفيرسالة)4(رشيقابنذكرالخضر":في"فتوى)4(

"واختار:وقال)5(عبدالهاديابنوذكرهاحي؟،هواوماتهل

مات".انه

يخالفما034()4/338-"الفتاوى"مجموعفينشروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2/944(.برلينمكتبةفهرسانظر

23(.)صه""الجامعضمن"الإسلامشيخمؤلفات"اسماء

.36()ص"الدرية"العقود

237(.)ص"الاسلامشيخمؤلفات"أسماء

.54()ص"الدرية"العقود



الدينقطبعليهفرد،اليمنعلماءأحدبهواستشهدالاختيار،هذا

وقال"،الاعتراضدفع"افتراضكتابهفي498()تالخيضري

مسألةفياعتقادههوليستيميةابنعننقلهالذي"هذاأ(:13)ق

ابنعنوالمنقول.بحياتهالقائلينالطائفةعننقلهوانماالخضر،

هذهفيتيميةابنجوابتتبعتوقد،بوفاتهالقولترجيحتيمية

ظفرتحتىأزلفلم،الكلامهذاالطحاويعنهنقلالذيالمسألة

بهالقائلينواحتجاجالقولهذاحكايةبعدقالقدفوجدتهبه،

."...نصهما

المحفوظهو"فهذاأب(:4)دتىبعدهاوقال،الفتوىنقلثم

عدةفيذلكعلىتكلموقدالخضر.حالفيتيميةابنعن

سئلكتيرةفتاوىعلىلهوقفتوقد،وفتاويهتصانيفهمنمواضع

".المعنىهذافيعنها

بالاعتمادالمجموعةهذهفيننشرهاالفتوىهذهلاهميةونظرا

الدولةمكتبةنسخة("الاعتراصلدفع"افتراضكتابفيوردماعلى

أب()1(.4ا-أ3)الورقة.!؟سأ([)406]0253برقمبرلينفي

"الردكتابهفيكما،الشيخعنالمعروفهوالخضربوفاةوالقول

("المصريةالفتاوىو"مختصر185(184-)ص("المنطقيينعلى

الذيوهو001(،27/)4/337،"الفتاوىو"مجموع891()ص

68(.)ص"المنيف"المنارفيشيخهعنالقيمابننقله

الصفحاتليوصؤرعليهاوقفنيالذيالحاجأحمدالاستاذخياشكر)1(

منه.المطلوبة



فيالخطيةنسختهتوجد":معاويةبنيزيدفي"سؤال)5(

وهيب(،71-ب63)الورقة]052[برقمبرنستونجامعةمكتبة

"بلغآخرها:فيكتبفقد،الاصلعلىومقاللةمصححةنسخة

القرنمخطوطاتمنولعلهاالحمد(".ولله،الاصلعلىمقابلة

الشطيعبدالرحمنبنعبدالسلامالشيخملكفيوكانت.الثامن

علىبخطهالموجودالتملكعليهيدلكما0128،سنةالحنبلي

.العنوانصفحة

"الفتاوى"مجموعفيالموضوعهذافيآخركلاموللشيخ

)2(عبدالهاديوابن)1(رشيقابنوذكر.هناعمايختلف-488(481)4/

إحداهماهيهلندريولالا؟اميسبهليزيدامرفيرسالةله

غيرهما.او

الكتبدارفياصله":القيومتعالىاسمهفي"فصل)6(

،مجموعضمن115(-201)قتيمور[تفسير]033برقمالمصرية

وفي،الناسخواسمالنسختاريخعليهيكتبلمحديثبخطوهو

التصحيح.بعضهوامشه

السابقالمجموعضمنهو":الحنيفمعنىفي"فصل)7(

88-79(.)ق

ضمنمخطوطتهتوجد":محبةالعبدفيكانإذا"فصل)8(

237(.)صالاسلامشيخمؤلفاتاسماء)1(

.54()ص"الدرية"العمود)2(
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من1857]عربيبرقمبلندنالهنديالمكتبمكتبةفيمجموعة

حديث،نسخيبخطوهي121(،-117)الورقة[دلهيمجموعة

انهايفيدماالمجموعةهذهاولوفي.الناسخاسمعليهاوليس

ملكهثمعبدالصمد،بنالباسطياحمدالفقير"ملكفيكانت

الاعظمين".الإمامينخادماحمدعبدالرحمن

"دراساتضمناللهرحمهسالمرشادمحمدالدكتورنشرهوقد

452(-437)صشاكر"محمدمحمودإلىمهداةوإسلاميةعربية

.جيدةنشرةوهي،3014القاهرة.ط

مقتبسالفصلهذا":غيرهبعملالانسانانتفاعفي"فصل)9(

)4/236-"الجلالينتفسيرعلىالجمل"حاشيةفيالشيخكلاممن

اللهفجزاهزيد،ابوعبداللهبنبكرالشيخإليهارشدنيوقد237(،

محيي"حاشية:مثل،اخرىمصادرفيباختصارووجدتهخيرا.

الصاويو"حاشية416()4/"البيضاويتفسيرعلىزادهشيخالدين

حقيلإسماعيل"البيانو"روح)4/142("الجلالينتفسيرعلى

.)9/248-924(

"مجموعضمنالموضوعهذافيفتوىالإسلامولشيخ

علىمتفقونالإسلامائمةانفيهاقرر313()24/603-"الفتاوى

مماهداوانالبر،منعنهيعملوبمالهالخلقبدعاءالميتانتفاع

والسنةالكتابعليهدلوقد،الإسلامدينمنبالاضطراريعلم

بعضسردثم.البدعاهلمنكانذلكخالففمن،والإجماع

الأدلة.هذه
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"الفتاوى"مجموعضمنذر"ابيحديث"شرحفيوقال

دليلاثلاثينمننحواالموضعهذاغيرفيبينا"وفد)18/143(:

".غيرهبسعيالانسانانتفاعيبينشرعيا

الشيخ.إلىالمذكورالفصلنسبةصحةيؤكدكلهوهذا

العمريةالمدرسةمجاميعضمنهي:"الاتباعفي"رسالة)01(

3755([.)عام18رقم]مجموعبدمشقالظاهريةالكتبدارفي

بعنوانها.ذلكذهبوقدأولها،منمخرومة02(،6-)الورقة

فيهما.بمتصلليسفالكلام15،و14الورقتينبيناخرخرموفيها

الثامنالقرنخطوطمنواضحنسخيبخطكتبتجيدةوالنسخة

التوحيد")1(،في"رسالةبالمجاميعمفهرسعنونهاوقدتقديرا.

تسمىأنفيحسن،البدعونبذالسنةاتباعحوليدورفيهاوالكلام

".الاتباعفي"رسالة

وأن،بالرسالةالاعتصاموجوبفي"قاعدةالاسلامولشيخ

كلأنفيو"قاعدة")2(،الرسلمتابعةفأصلهالعالمفيخيركل

بصريحالرسولو"اتباعع!ي!")3(،النبياتباعاصلهصالحعمل

")4(.المعقول

ذكر:"مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلاحديث"شرح()11

)1(

)2(

)3(

)4(

82(.)ص"العمريةالمدرسةمجاميع)فهرسانطر

1(.50-39)91/"الفتاوى"مجموعضمنونشرت.94()ص"الدرية"العقود

46(.)ص"الاسلامشيخمؤلفاتو"اسماء47()ص"الدرية"العقود

453(.-043)01/"الفتاوى"مجموعضمن
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وقد.عديدةمراتالحديثهذاشرحالشيخان)1(عبدالهادبدابن

الموجودةالخطيةالنسخةفيللحديثماشروحهحدإليناوصل

كتبتوقد9(،-1)قب[]54502رقمتحتالمصريةالكتببدار

ولعلها،الناسخواسمالنسختاريخعليهاوليسجيد،نسخيبخط

الأخطاءكثيرةالنسخةوهذهتقديرا.التاسعالقرنخطوطمن

فيماإليهأشرتموضعفيشديداضطرابوفيها،والتحريفات

مضى.

هوشاعر...":قالهاكلمةأصدق:قولهفي"فصل)12(

.201-79الورقة)7(،برقمسابقاالموصوفالمجموعضمن

إليناوصلت":المالكيةخلفالصلاةفيالخلافية"المسألة)13(

منها:نسخثلاث

الطاهريةالكتببدارالعمريةالمدرسةمجاميعضمنإحداها:

المحدثالعلامةبخط325(032-)الورقة04[]مجموعبدمشق

وجوابهاالفتيا"تمتآخرها:فيجاءفقد408(،)تالملقنابن

الاندلسيالانصاريمحمدبناحمدبنعليبنعمريدعلى

كماالملقنابنوهو."المسلمينولجميعولوالديهلهاللهغفر،الشافعي

الثامن.القرناواخرفيكتبهاولعله،النسختاريخيثبتولمذكرنا،

]402المصريةالكتببدارالتيموريةالخزانةفي:الثانيةوالنسخة

حكمعن"جواببعنوان،المجموعضمنالخامسةالرسالة[مجاميع

.(26)ص"الدرية"العقود(1)
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)1(.قديمبخطوهي".المانعوغلطالمالكيةخلفالصلاة

في،عروةلابنالدراري""الكواكبضمن:الثالثةوالنسخة

وفيها8(،6-)الورقة]578[برقمبدمشقالظاهريةالكتبدار

الأخظاء.بعض

115(،-111)1/المنقور""مجموعضمنالمسألةهذهوتوجد

إثباتفيالاولىالنسخةعلىواعتمدت،هناكمختصرةولكنها

غيرها.منأصحلكونهاالنص

ضمنالخظيةنسختهاتوجدالمويد":الملكإلى"رسال!)14(

وقدا.126-ب121الورقة)9(،برقموصفهاسبقالتيالمجموعة

."حماةملكإلى"رسالةبعنوان)3(عبدالهاديوابن)2(رشيقابنذكرها

النسخةتوجد:التتار"شأنفيالناصرالملكإلى"رسالة)15(

174-)الورقة]1142[برقمكوبريلليمكتبةفيمنهاالفريدة

رسالةوللشيخممتاز.نسخيبخط758سنةكتبتوقد917(،

ضمننشرت،كسروانجبلفتحبعدالناصرالملكإلىاخرى

ابنإليهاأشارالتيتلكولعلها491(.-182)ص"الدرية"العقود

مصر".ملكإلى"رسالةبعنوان()عبدالهاديوابن)4(رشيق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

03(.)4/التيموريةالخزانةفهرسانظر

924(.)ص"الإسلامشيخمؤلفات"اسماء

.(15)ص"الدرية"العقود

924(.)ص"الإسلامشيخمؤلفات"اسماء

.(15)ص"الدرية"العقود
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)1(،عبدالهاديابنذكرها:العدو"فيالانغماسفي"قاعدة()16

مجموعضمنالجهاد"في"رسالةبعنوانمنهخطيةنسخةوتوجد

فقه]444برقمالمصريةالكتبدارفيالاسلاملشيخرسائل

محرممن25فيكتبت،حديثبخطصفحة48فيوهيتيمور[،

الرسالةخاتمةفيكماعبدالحميد...،وناسخها9131.سنة

وقد،والسقطالاخطاءكثيرةوالنسخة.المجموعهذامنالثانية

التعليق.فيبعضهاإلىأشرت

":بمكةالمجاورةأمأفصلبالثغورالمرابطةفي"مسألة)17(

بخط،صفحة75في،السابقالمجموعضمنالثالثةالرسالةهي

المذكور.الناسخ

مكتبةفينسخةمنهاتوجد:"السلطانيةالأموالفي"قاعدة()18

فيكتبتب(،92-ب23)الورقة]1377[برقمبرنستونجامعة

الاصلعلىمقابلةوهيجيد،نسخيبخط814سنةشعبانمن15

شامةأبيبنمحمدبنسخهاوقام.المنقوطةالدوائرمنيظهركما

من"نقلتها:الرسالةأولفيقالوقد،بدمشقعمرأبيمدرسةفي

(".قوبلتأنبعدتيميةابنالاسلامشيخخطمننقلتالتيالنسخة

المشتركة"الأموالفيشريفةقاعدة"بعنوانأخرىنسخةومنها

(،ورقات7)في]13754[برقمببغدادالعامةالاوقافمكتبةفي

وتاريخالناسخاسمعليهاوليس!،حديثفارسيبخطمكتوبةوهي

48(.)صنفسهالمصدر(1)

15



النسخةوهذهعشر.الرابعالقرنأوائلفيكتبتولعلها،النسخ

لاستدراكقليلةمواضعفيإلاإليهاأرجعلمولذاالأخطاء،كثيرة

الاولى.النسخةفيالخطأتصحيحأوالسقط

هذهتحقيقفيالمعتمدةللأصولإجماليوصففهذاوبعد،

هذهضمنوإخراجهاقراءتهافيوفقتقدأننيوأرجو،الرسائل

الافاضلالمحققيناولئكهنااشكرانيفوتنيولا.المجموعة

ليوأبدوا،المطبعةإلىدفعهاقبلالمجموعةهذهقرأواالذين

مهمةهوتصويباتملاحظات

الوكيل.ونعمحسبيوهووباطنا،وظاهراوآخرااولاللهوالحمد

شمسعزيرمحمد

16



الخطيةالنسخمننماذج
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افىوعرالظلانعدع!إنالزجيرت!ل!!تآانىمحاتمحمسلهـاماشتبلعم هس.

..لى"هلابر!فاعمواللهوجداحرمال!لد

اصوص!إممدركاإضيو!لر.مزمحرو،ه1في!رىإ(سايبر3!زلاسلص71إمحلراخاثزاو

ع!4ل!يكئدىكرنمدر0ر/ملمحأصرلراسلمءيزاليلموكل!لمر6موعهسصر،

.،0،7-وللىمبر!3!سيرىضحدسمحزالالمحاا

."-."!.-!-2.-ا،.ءبر-......---ر.ةلر01

02



:-؟!ض!في.4-7

جمغ!أ.!لم!ع!هاف!لىلاإصههصي-أ+دمدىجو2ئهصص،حف----صأ،حعا
هـ

هسمح!-..!!ى11سه،.أ،"حر-5-،"ءأ-ني!إ
!كافي!.حمص.ء0*حه!00،ءعص..-.+.*.!صهفي5-،ص

.؟0!!!بم!،"-حهتهسالحى"هسهحسههـلسهه)سه/ث!تسلههسهسسه%ةمهسأ
..-ة+-.-ءهس-!

!ح!)*-ج2،أييمإ3!ليا.ح!د!!لط!ث!ص!ئمأ!ف!ص،!أر!أصكأث!عي
!ننيمهس.-..:-.،ير-برأ،-همأ:-"،-ء!هس"
:*ح!ا--ء!؟ة55--:رزهة..دث؟-.4،-ز4ء

ء،.ة-!أ،صصا!أ!ا-،نفبرةح!!،حىف!عصآ!ر.!ص!حةص
--4..0.+7لم.ث!،ه*يهه

ا!ءمحرينال!لمحدثلال!الم-ول!أ5ءلاللىولى!!ى!،!اس

!بم..سقي-ءلم5--..-4.،0?.8 .--!--.-هث!!ىطع!م!هس1

؟ت!!وخنعت!ىاة!حماى-جميمخمشأ؟أب%!نىنةصبرح!!91ص:خم؟؟خت !!-.""8!.رء."

ا؟-؟!.-"004.ص!-ءةء!به!ت،!رص!2!!

فأ"هم!ق!فليب!!ذثرئ!!ؤح)ئوئال!!لىلمابهخؤ"الىبقأ!طأئز

!ث!!!.--5-ة000-ةأةأة8!؟اة-عه،هـ-ئ!--ةء-لم"5أ-إ،ض؟؟"أ

آقو!ل!،لملاآأممطمركر-كاحاجمبج!غءثء-ص.؟صء"
كع

ةص-ايهيء0"
.--اا

.لأه!!!ت!ليكيثينخهحمالؤفئثب!ي!بعغممر!ف!عرلخخؤ!!ئئ/بننكا،هصلجى!خاا

-خ-تت-.-3ة-.51ص.ك!ة5،،ص...---؟7م!م!...

ل!هـ!ؤ7!أإ،لال!س!1)!م!جف!ؤ!رفي؟ص!ممش؟!.-حي88
!ب.هـع!ص-لم-...-ء%4ءير!!ىءض

،!(لث!فتئ"!.ءمر!أف!ال!صحأ/"!يط)!)+لم!في!+أ،!ب!امم!!هـ،ضئبمأ7!!يء مح!،-حم!؟لى..ير.يرث--"حم5---.و.؟-4".؟ث!

خشفي؟-"نج-..حمضكأ.ها"ع!،8!"4،4-.

تشثبتتء-:..،8..:!5ءع8ةة+-ءا+!..ه"

-----.-بر--ثحس.،:ت".:4-:تج؟*؟خ--؟-.تث01في؟----!ءض!؟.بر.

خ!..-؟خ!سفي!!فانؤ2"!قيلم!-ب-.!اص!لمعأمىالملا.
051بهىهـ-44!!(جمي،/لم،

بنجم!بركلا-كةدة-صآ--جمغءصحأ؟ء5(:.-زم!ثا،"!-آث!ا،!ى،،قي؟كأ!هعرك!!س

.---آ--ء---ت!---ت.-----.ت----------ء-!

اة؟بربمإ!يرعا!ك!!كاضكتح!فرثؤ"ح!ضفيط-!!كلثكتةتج-يزكمءإاةمحكه!،؟كر!ا.؟
ىص!ةتجر!ا+ة"ة!؟!غ،!".،.؟أ-؟ص؟"لمبمفيىء

لمخئيت!2!ش-ا!ح!ج!=كي!م7سته!!ت؟*!+ثأ-ب!-ت!!ىخت1؟ضئرج!
.-تت-ح!!ء.ة؟--حسي--""!!.هست،

يما.:ة-ء-ثقورممرول-م-اةكاهيأ!بهما!ا!لما!مأختصكئصصحنمس!أض!عب.ء1-جم!
-.---/!،-ء--صدصصص

.-

-خقي:حاء7.--ص!ء!كأ.-ح-سه-%ص!-برصىيما

أ..-.ة-!ص-.-.-.-5-.-
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يئزابم!!إلصرلمجا!يجلىدلهش!لر!امالر[3ولا!نم!اثىبهماا

م!

لقلىممأبشكا!ويرلمضوا!لرعغ!جمقيئلع!ا!*ااوهلشا!فؤهـا-ا

ب!بئر!لمحإبزاهئئائمكاقئلأاواي!كاطمبك!م!!وما.لم!!اهللا

لمبير!المحىوكا%،فيففالىا!درلم!ء. بر/و!اه

ب!لم.المثملىمينل!لى!ئل!شبمافظ!بز%لجاصبا.ثرصاعا3ضصبه

بزلحبلى!ؤبملمع!لةش!بخمدجىمر1التيضيابناصعويى
لتلةجمؤالأدغيازس!حر!اةفأزاليس،لهنك!!تجبا

إلهلبىط!ابدماجملنئىلمـلمجمغ.لىح!بهم!ول!ااإبىبفمااء:-امسه!حمد؟ااامصص4-

زؤحمماالءألمجيهسغوابرياسلووهاحزتح!ئ!ئجيمبئض!جم!ي!قبب.صه؟

ا!صرلم!9أوفاالئبئحع!ءالهأصكلالحضملمكعلىارنركاو.!طفشص0:"1!هو
0005ا!ب-حرص

الىح!لم/ننصرصخ

جم!بهرم

القزونؤ"ملانجتصيسة!ا!كذ!اؤلجمثرزوحة!اثه!لمص!صثر،/!ع ه-.ءيهممء!ى

و!ركاوابم!و)نواصرا"قلوسطاظمامص!كةا.ن!ا!نىح!عءش .ء!اكا5+ص!/!.لمجسر

مملووإكقبنمنشابم."التما!روسافر!صلى0.لم

للابها!فىتجثلثئد!ابزبمماصع!نجا2لصاد!ءـلما!ل!!ئم!ا

!و7،

22
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.....--:.م!%.لإمةلصلإ!الهةنيلأبوآاالن!ا.لكطلمحها،دعؤونا!ابهتإ

-"..........فايل!لأصدءجمتر!لمحفا5وء1المحلا!إهماوىبىحم!لاما1*ئمهدا

--..-.ؤلىهلبال!3ركلىابالف!ااف!اممبب!وائه!لاخحادواما

..!ير!اص!ص!إ.لؤ!لمحوأ01ومؤان!ط1لللىياكو1أثئهما

!فمصكم-...تةفيئمأ-تمؤفىا!ضلوفصإنئوصفق!اائده!-بث.ثئش-خبمئم!بيأ

...---،.بمئر!رلأم!ا!المجئمكسز!لى)ل!اوق!ا!اا-

.-لا...ونجديه!ابدبهرعا!صشطفثاوشافمؤافانفبئ!ض!يبنأ

ؤاولط!إمه-ف!له!11هـطوجمبزلصلمحيها0!يا!نها

."-بةبمناسب!هرفيوصديصألمجبمالمجااص!ةا!.!لينان
..003فيؤث!كفألرص!لارهـولإرأ-اليمىسث!آ!وا"!درجميلى!!صاا

...المالو!لم!!خ!3فطوص!و!دا!صذاعلىكوناهمططمفهلث!ا!ما

...105هـ...ـ..جمم

قي.!ؤ!لثئخمالخض-كلعةلجمابكاناا!برممإفز!إ"هـحموئرقنو،

وهقا!جمئ!.ا9وكوفهل!اامقلهصل!ضفلا،لثض!!ب!ناناما،5
:..ء.ول-...-هـمو

.-للإضك.في6ب!!صفيإركا.!!مرإبىمأحم!ئنئم!لمؤو!طا

ء.،...في!!كؤ-بهزنمؤجمظلخلا!فنثص!را!!نلثا"مه!ا

بر.!.-ض!"يبهنئزق!ه.ل!امذالئ!لولومرمصر!ظأكات!را

ة.....لا""؟"..لجذأ،فالطالفبما4أ.)خفئز!ائمافث!"مما!وة.فىضعنةبر،ممما!فىنر!ا،

-:..-،....-.:،ءدفص!جمزا.لؤليردفا.فظك!تلا!يفما،يزظ.و)اسؤل!كررأ.جمإده

3.،:ضأ.-.-.دلاوممبلئربم!ك!يما!افم!ةاءفي!)."ىبممطئئئ!ئ!جمص)،قيؤول

بر"./3--لم01مل!يةليطفا.للإثؤصبرت!يخهص!ووتادار*فيئمهـرا

؟!،07.."..ء.ببماشزفإفيفاموجمب،بدنةلئفألمنهبرنرناماببما!لمبمافا)ل!لو!!جأ

/24



25



-يررلمحع!هـ-لمجهز!هر!ث!0لمب!ح!ض!ا!ثطلافيخغو-

.-.اير"ترلم.-ة،3..

.إثأ!ممف)3بجم!صكأ!-افييد*عرسصيتصاء--....*"-.--

11111،اصالم031.لمها*لمازر.../:هـ.ث4-.:--؟.-ب.---؟

0،1ة3:ف+خا--هـا:-ءـء.!ز.---
هـر.*!-س!ء--

حمثش!با!ئ!راليها!ح!بويىدراصو+بخهـ.!%بآطرالم.

-!--إيخر!-*سصءدصااا-!-!!مني- خ!7--.-

---جبريؤفم4ئه5-بر-و-"/.هـ!لمر+ب!ل!صااص!كأبهصر!ىظص2.
لم.001

--!ة--المحممسئنفممحنمكؤصو-.؟بخض!ر-ا.!---

-.:*-.كاكأيرشيلمح!اأو!هطدت*

صى-س!رلأثر.خء%رث!ء.---.نمإأ!.مث-،:.-!هتجمصنمتعا؟المح!إلبنبئله

،ء!؟!-خهـثصكر---ء،-ا:.0!--يررإصهصحرر!زة"!ىجرك!مخر!--

خع-...كم-3.9ء
--ء.ء-

--صر--3:.--ة-كأ،-ت-إ*--:ا!-.؟.!ا-"-"!!ب!موجمهالى
-ط----"-بخير--!حهبرخ-تهةجزلجىخ!ت

ل!ء،"50-.8.-.-.-ص-.:ا--!:حم!

!--.-ص-.....%-ء.

------أ-+-؟ء؟،،-.--؟-----!--*-.----ء!كوحعه!

بههربمى--.!0،..؟د.ت-"،---يخ!.------تت--.."ل!--.-1-!ض-،ت-

ىرصه--..هـ"؟س.ة-3ء"."إ--"..--!ى-بررأ!-ءشت"

.-.تحسم-حمعمه-.محح!----

...!ىهب!قفأ!!أحميصىة-ق!جم!بفا7طىجمص!هبه!!--.

هـاوللمه.ثىث!كلنىء!طا.محيىللىا!ضكث،خأ-ء.-.بمبهض-ة
-.إ..-.

.-..س-!-ء8..

حمإغ!ئف-افىإحمررلف"صكدبزرأإ،لأر!ض-اءإ-،!ط.
.:ج!-+--.-----.ء----.---قيخ-----ت:-.-.:------.

-خ!يتهكع؟يي---.---!

26
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*-،،،.---ا!اث!الرلمحصلخ!حنمجميم

اررقفي!ررلجاضمالمنر!1ا%علالمالهكلاق.

ةفمالههسعحلامخوزا!لاهتاك!(ر،لعاعلىعهـهبنتي

،01.،ءمزصلىخهل!لمحلأهبلمبمئيمه!ما،هالمكهملىكافةالماكةا

ل!لارراصحنهنناكلامامهاملظ!1دهعاا6

كرضبموجمرالط،كاصقل!طز3جمهها8ام!كوا.في

يعالمعووادةكالماطزءرا،بروللمجرمااهالابا3قي

رؤعه،للأمزبه!زووكاذلورعلس!هالهدو.!ا

ررعررجراو1لا،31ي!عهلدحمأم!فىوهرخمرهغ!د--

بىماجروتظطا!نااخأسنجع.،

3إ"اذ!ثبوخهالمجريرزهازءاالائلا،ق!!غضختن

ءلقلخنرلل!الاعاد!صماءبلمبردواجما..!

3"له!!فلاأهـليمل!!رجمنماا!رع!إءلم!!،.!

،ص!.5لج!ل!ه(.!لرركرابر.3

،إ"ط!لألأ..ء....*.0--...-ل!*

27



لم!كأحمغخا3ألاةيمبيخيمالمتلىأصصنماصرورئسدجم!ةلا!حصص!ا

+ظهـرءمم.ئم؟تكمسمتبر"حهـسما!مميمتضسمأأظتمح!!ممافىستأتم

ء+كأاكشضضكأجلىالحئبما6!أوعما!أثربق11!،شاءرلستالتلأسأ

ونسخمد.لأارر4ختصلاءصل!ا!!صبم*صللثادحلنيرقي)فيهـ"

همسخالح!غ5وورلزهصرأمما،ضر!مد!3اف!صى!إئماكاءاا!ا!ت

لانكالمممونقىسممبنااسمش!+مسهاعاصرنم!ا!سم"خلىلاابمعاالاماع!

رسكفغأ!رايز!مؤأي!!مازأ.-محاتئغ!س!تلحااصش!ط!1ماسحعو

ممهـ+ضدش-حرافى-كث،وسمملبملىعبسم)كلجهمارلمسمحسممملمما)ر،

يقرلهـبمببم*ظارحروش!رراكيوافا،جرةس!كلبى،ىصع-،!تعيكط

شالماا)طلار!أل!ممتركا-بفأجاىمماحوهـ-لااالح!

"لشمغربمنا!عزسر!"سئفخضالحفا!لأتح!ف!واكأحنهعاررت2ا3!1

حبلحطشمفأة-لحمتا1للاطبئكرو!ه!لاالامصص!ات!ثئ!1ي!بن.

الأمات-!هـبالمححلحؤ"ررا!تل،أسروصرضلسااحب!فىلص)اعقم

ثه!احرصشىاالموسحر؟ءيخحهالسب/نرةو+)را!يرمامأأضيع،،كا

هوصطل!ط!ولهأ"!)هـلهـاوكاخحزولغضدفنتم1!ر!وضرلحسش!دص

ي!إ-"لم)!ا)مبءتزمسحممخأممررا،)ج!ومشص!هإنمجالى

ليمبا!زها)هلصرعرعحمااانت)فيولمكض!ل!االمنجيصموجمم0

)كصسممسرمماوعمأومرممالمماا)مسمماضممستا!لمسمبمجم!-انارممسبمؤبخخ

ممسمانص![للحممممممم!سمممرالمحعممراو)دتممزسممممررلمسلمحاكارس!ببهم

درمفمركعممبراجهأدشا!و1كأحلالمرجيه1!.!نج!ا)التوصقرفىلي

..برهر!ر!بالمدصنهملهـيا1ورزاممو*لحببى؟حرا!نجرمفيثع

1تلي!نببز)طةكأ4+كال!نجف!اذسعقموومحروالمشوع!كاهر7

مفامحأدوملو!وسثيهاهاوول!أصيااسرا!!ةارعن!ج!يض[

وورحلممنر)!ي!مهاش!ر3ممنفيصول!دطز!تدأ-طذلب!لمم!لقر،ميتء1

!مش!لالظل!،5!طللاكفمزجا؟حنىرع،ي.ت!ص-.؟عىمم!ع-رجأ

صبل!موالهدصولعطثأشلسمفأ[3بمبز!وح!نضنلوا

مع-بى1رورأدارلمريغ1أهلصبمرنتطرم!نمو!!الميني،ن!

مسحصكىكتينلؤتت1دكلتا!لاسللاهيهكاالموارعلهب1مر
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1للحلالاييمءا9كا،في!ع!.فأجبمحم!لى[المكلبس!م!1-..

ننتجر!دلزيخنننج!لاس!ث!كألعئ4لنى!كص!طصخانجتل!ا.!،

وكأنجزو-!دء!6!إد[ا!بئلطاتو[،مىاشووا.!.3..

ءعماللإإ(ايخص!اذلدنج!برا!صلفيلعنئذدهووصه-

سوراطأولو!واالمىه!زنحماؤا!ماخرصودرسنةكما.هـالكللعايهجبرضيب!-ث. ..-و-إ.+-.ء-س،ت!-+

هـطش!ضزبزلهتاعلى،لمواا!عامزاي!،اممون.(لرعهالاآ(1.8-إلمان!.---.ص؟
ء..-...هو5لدبر3صا"--+-

-.)+*:ء،.--.--!
اء-ع.0-!-ج-كاحى!،-

س-:..-زت،(*رض!تتطاجاك!رلمجنتلطولطبناخدلم![!ل!دع!نيع!ا[-زض:-:إ

.تز!-ت.-.-0نجوصىن

3تانففىش!!ة1لمخا.ير،لمفئائلانجة!ضوصهااتتلالالفر1لمحئرثة.ت؟

.ت-4.لاسآدص*يجمدر-صباصفشكحمابالا!ولمحت%حفرطدن!-،ا

لىكأ!مىرر!صثئم!!لد!وكرذلا!بوراد"غ!لاد!ك!ا،ثاي؟أ
:%-010000006..

إ-:"-لمحص!فىء.ذ!الالخاكاأبانجب!يهاال!ئمييهإ.وكذلل!،كأيماأ-

!دت!تجخم!اقيفئبريخير!احاب!خمم!(في،.افنا(ثهلهفضرجمزيى+،!-10.3

ولنه!كأالفى!دص!المىبوبف!وأب!نهـشلسن!الوعطبمحؤبر6-.:إجل!

لر،ا!اد،!وقس!ا!امم!وادلمجثيرلمجابافيثف!نم!لبزفة3ل!؟.*

وم!مق-للأفي!!ةتمجابثجصروبمبمسر[أبن!أ-كلطبرجمةلمجئز!.ا3ص-

ر1ماةثكرأجمواحماثكاففم!إبيثارلإنإزة:لمب!يخئاقيلإ-سوابوفي-أبم"،ثم

أبتة!جهمواترهائجالإشأنجقلاني:إشهص!ت!ص!أ.ومص!صري!-أ"ء-رز

....-.%ا--ج.-.--!"!-.بن

فلاممىئا،لمجلىيؤات!متنا!مو)ئ!:وفنه!نج!مامخن!ط!%:..+لأ."إ%قي- ..،.-.-...:ة.س..!رفيلصصر!-ج!+!طضنجبر

--..خا--؟.-.!؟ة!!يمير
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التاويلضابط



.



ا!صصثصالرحمفأللهتجحص

و]أعن[)1(يسررب

ابوالدينتقيالاسلامشيخالعاملالعالمالامامالشيخقال

ضريحه:ونورروحهاللهقدستيميةبناحمدالعباس

الذيللهوالحمد،الدينيوممالك،العالمينربللهالحمد

والحكمة،الكتابويعفمناو]يزكينا[،آياتهعلينايتلورسولاإلينابعث

عليناواتم]ديننا[،لنااكملإنه.مبينضلاللفيقبلمنكناوان

هذاالاسلامعندهالديناصبواخبردينا،الاسلاملناورضي،نعمته

الاخرةفيوهو،منهيقبلفلنديناالاسلامغيريبتغفمن،الدين

وموعظةوهدىللناسبياناانزلهالذيالكتابوجعل.الخاسرينمن

ليسانهخبركما،مبينعربيبلسانانزلهانهواخبر]للمتقين[،

ذإ،فصلتثماحكمتاياتهانوذكر[،المبينالبلاغ]إلاالرسولعلى

الذيواللفظالقصدوكمالوطلبا،خبرايجمعوالتفصيلالاحكام

،الاحكامبحكمتهيحصلصكيو(تدنمن>الأشياء،وتتبينبهتتم

هديمنكل]فليس[هللمخاطبينالخطابيفصل>خبير(**خ<)2(

يبلغالخطابسددمنكلليسنهكما،الخطابيسددللحق

مااثبتناوقد،مخرومأومطموسالصفحةهذهفيالمربعةالاقواسبينما)1(

.السياقيعاسب

.1:هودسورة)2(
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ولهذا.للحقهديقديكونالبليغبالافصاجالمستمعينأفهامإلى

والسداد،الهدىسل!علي"يا)1(:طالبابيبنلعليك!يالهالنبيقال

إلى]السهم["تسديدكوبالسداد،الطريقهدايتك[بالهدى]واذكر

وصفوماالمبينالدعاءفهذا.والعملوالقولوالقصدالعلمكمال

والافتاءوالتبليغوالهدىوالتفصيلالبيانمنورسولهكتابهسبحانه

سبحانهكقوله،والرحمةوالشهادةوالقصصوالشفاءوالموعظة

.()2(00.كرألكوأنزتنآ>وتعالى

لهذاوالفقهوالتأ]مل[والتذكرالتفكرإلىدعاسبحانهإنهثم

حصللما]المبين[هوع!رسولهوجعل،المبلغينعبادهالبيان

ضبطالمتعددةبالأدلةوثبت،المكلفينعلىمشكلااومجملا

وكانوا،القرينالمنقطعةلحروفهكضبطهملمعانيهاصحابهعلماء

منالمابعينمناصحابهمإلى!رسولهمعنتلقوهمايلقون

دونمشتركينومعنىصورةالحكمةومنوبطناظهراالكتاب

اكثر،أوذلكمنكثيرفيأكثرهماوكلهمفيشتركون،مختصين

بينهمشايع،امينيأثرهماعلىوكلذلكببعضبعضهمويختص

مختلفين،فيهاليسواوتفصيلاجملةملتهموعملدينهماصولمعرفة

عندليسبماذلكببعضالعلمزيادةمنبعضهميمتازقدكانوإن

جميع!نبيهممنتعلمواانهمعنهمالنقولواستماضت،الباقين

الأكملين.منبهيصيرونوماالكاملينمنفيصيرونإليهيحتاجونما

)2725(،مسلمعمدواصله268(.)4/المستدركفيالحاكماخرجه)1(

.44:النحلسورة)2(
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مقتضيهالعدم،جماعتهموقتفيمحرمةالبدعكانتولهذا

الصغيرمنوتعدتالبدعنبغتثم،الدينهذاعنمنافيهالوجودأو

الخليفةقتلفلما،المبينالكتابمنسبققضاءعلىالكبيرإلى

الراشدينالخلفاءخلافةعلىبعدهالامةوافترقتالشهيدالمطلوم

عليهمالمغضوبتقابلمتقابلتانبدعتانالنبوةخلافةاخرفينبغ

دماءيحلونتولاهما،ومنالخليفتينيكفرونالخوارج:والضالين

والروافض؛بالنبييناليهودفعلالايمانبأهلويفعلون،القبلةأهل

،النصارىإطراءفيطرونه،والمحبةالولايةيستحقفيمنيغلون

أميرفتولى.بالمرسلينالائمةوألحقوا،بالالهيةالبشروصفواحتى

المارقين،منالممتنعةالطائفةبقتال:الطائفتينعقوبةالمؤمنين

المفترين.بجلدوالتعزير،الغالينمنعليهالمقدوروقتل

دقيقضبطعنوانصرفالاقذاء،علىالجماعةصارتلماثم

بدعتانأيضاحدثتالصاحبينعصرأواخرفيالامروعنايةالدين

عظمواهؤلاء،الاولينمنهاجعلىوالمرجئةالقدريةبدعة:متقابلتان

جميعأوالكبائرأهلبجميعالوعيدنموذأوجبواحتى،المعاصيأمر

وأعظموا،الراحمينأرحمورحمةالشفعاءشفاعةومنعوا،المذنبين

بالكليةالايمانوسلبوايسرها،اوشاءهاوقدرهااللهيكونان

الواجباتبأمراستخمواوهؤلاء.المسلمينمنبهااتصفلمن

،الموبقاتالكبائرعلىالوعيدنفوذبعضهماستبعدحتى،والمحزمات

بالقدرلنفوسهماحتجواوربماهالتخشينمننوعذلكأنوزعموا

الايمانفيعامتهموسوى،مجبورينبكونهموتشبثوا،السابق

والفاسقين.والصالحينوالفجارالأبراربينوالدين
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والمرجئةوالقدريةوالرافضةالخوارجشعبببعضتم!كمنثم

المتقدمين،منكثيرمذهبهمإلىدعاولابدعتهمأصلعلىيوافقهمولم

بعضإلىينسبممنالصحيحأصحابعنهروىمنجمهوروهم

العالمين،الصحابةبقاياالبدعةهذهيردفقام.المخطئينهؤلاء

الميامين.الغرمنونحوهمسعيدبيووجابرعباسوابنعمركابن

ومنوخفضا،رفعاببدعتينالمؤمنينمنالشيطانفرغلماثم

بدعتافحدثت،العالمينربفيشرعونقضا،إبراماببدعتينالدين

بهجاءتماعنهينفونهؤلاء:التابعينعصرأواخرفيالجهمية

مضاهاة،المعدوماتالامورمنعندهمكأنه،الصفاتمنالرسل

جعلهإثباتهإلىاضطرإنأكثرهمأومنهمكثيرثم.الصابئينلضلال

خصهمقدحتىشائعا،لأجزائهالكلشموللمخلوقاتهشاملالاخر

)1(،أفرادهفيالمطلقالجنسمشاعمصنوعاتهفيوأمواجهبالبحر

وبعضهم،معينينفيبتغييرهيوصفلاالذيالمطلقالوجودوجعلوه

خارجيةحقيقةعندهملهيبقىلابحيثالمحدثاتفيساريايجعله

الظالمين.افتراءعناللهتعالى.والسماواتالأرضمن

بعمومعليهموزادواوالاتحاد،الحلولفيالنصارىفشاركوا

أنواعالالهيةللكتبضربواثم.الموجودينفيوالاتحادالحلول

كماالعقولأبقواولا،والتأويلالمجازوأصنافوالتبديلالتحريف

تارة،المسموعاتمنإليهاأتىوماالمعقولاتمنعليهفطرت

للعابدين.الصادقالوجدبدعوىوتارةللنظار،الثاقبالنظربدعوى

.غموضالعبارةوفي،الأصلفيكذا)1(
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الرسلبهجاءتفيماهذاعممأنإلىمنهمبكثيرالأمرالثم

الكفارداريفيوالعذابالنعيممنوصفتهوماوالوعيد،الوعدمن

ذإونفوهما،الصفاتمنلهماعرفماالقرارداريفسلبوا،والمؤمنين

المحارمفيذلكمثلفحملوا،المؤمنينإلهكإثباتهمأثبتوهما

ينبتونوتارة،الشرعيةأحكامهاالافعالعنينفونتارة،والعادات

نوعذلكجميعفيوعصامهم،المتميزيندونالعمومحقفيذلك

ويزخرفونهبالتأويليسمونهتحريفونوع،بالمعقوليسمونهتعطيل

بالتزيين.

ويجعلونه،المخلوقاتبصفاتصفاتهيمثلونالممثلةوهؤلاء

باللحمبعضهموصفهحتىالادميين،وصنفالمصنوعاتجنسمن

فياليهودمنلكثيرمضاهاة-ذلكعنالله-تعالىوالعطاموالدم

الدجالأتباعوكانواالعجلعبدواحتى،بالمخلوقلربهمتمثيلهم

ذاتجهميةمعطلةأكثرهمأواليهودمنكثيركانوإن،اللعين

القوةذيتحيزمن-زعموا-بهيفرون،التأويليسمونهتحريف

القذةحدوقبلكممنسنن"لتركبنع!ي!)1(:قالفانه،المتين

رسولياقالوا:لدخلتموه"،ضبجحردخلوالوحتى،بالقذة

الخبرهذابمقتضىوجب"فمن".:قال؟والنصارىاليهود!الله

ثمهذا،قبلنا.الكتابينأهلفيكانماأمتنافييكونانالبين

افترقتفلذلك،!ك!ي!نجينااتجاعبعدمضلالمبعثقبلمنهمالمهتدي

وسبعين.ثلاثةعليهمزيادةامتنا

.الخدريسعيدابيعن)9266(ومسلم0732()3456،البخاريأخرجه)1(
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علىالغالبكانوإن،وممثالةمعطلةفيهموالنصارىواليهود

الممثلين،منأكثرفيناالمعطلةكانتفلذلك،التعطيلخاصتهم

إلامنهميوجديكادلاوالممثلة،وجودهميكثرالمعطلةإنحتى

الاحايين.فيالواحدبعدالواحد

التابعين،فقهاءذلكأنكروالتمثيلالتعطيلبدعةحدثتفلما

وكان،المتقينوأئمةالانبياءورثةالعلماءمنبعدهممنوكذلك

السلفأعطمحتى،المبتدعينبدعجميعمنأعطمعندهمذلك

متوقفين،غيرهمعنكانواوإن،وكفروهمونحوهمالجهميةأمر

وكان،للمبتدعينالدامغةالسننضبطإلىالبدعلانتشارواحتاجوا

سيدعنالمأخوذةوالآثارالكتابأصحابالوراثةبهذهالناسأسعد

فيبابكلفيأ1(الباحثين-والحديثالقرانأهل-وهمالمرسلين

وعليله،بصحيحهالعالمين،والتابعينالصحابةآثارعنالعلم

أخبرالذين،السابقينسبيلالسالكين،ودليلهبمنطوقهالفاهمين

عدوله،خلفكلمنالعلمهذا"يحمل:يقولحيث!ي!هالنبيبهم

"أ2(.الجاهلينوتأويلالمبطلينوانتحالالغالينتحريفعنهينفون

كانبحيث،المؤمنينقدوةهمالذينالإسلامائمةهموكانوا

."...الكتاب"أصحابلصفةوهو،بعدهوماهنابالعصبكذا)1(

فيوالخطيب95()1/التمهيدفيعبدالبروابن902()01/البيهقياخرجه)2(

العذريعبدالرحمنبنإبراهيمحديثمن92()صالحديثأصحابشرف

بغيةفيالعلائيوصححهزيد،بناسامةحديثمنموصولاورويمرسلا.

34(.)صالملتمس
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دلائلكانت]و[،مقموعينأصاغرأيامهمفيالبدعهذهأرباب

برألهمفقتل.يستبينلهاكانلمنمشهورةظاهرةواياتهالحق

المعطلانصفوانبنوالجهمدرهمبنوالجعدالقدريغيلان

الظالمين.منونحوهم

هؤلاءوكثرالهداةأولئكقلالثانيةالمئةأواخرفيكانأنإلى

محنةظهرتحتى،الولاةبعضباطلهمإلىواستعوزوا،الغواة

ذإ،القرانبخلقالقولإلىودعوهم،المسملمينعلماءفيالصفات

وظهر.المبتدئينإلىغيرهمنوأقرب،الصفاتجحودمفتاجهو

الناسعدحتى،الدينفيالفتنةمنمثلهيعهدلمماالاسلامفي

منشررهاأطفأومنالعلماء،منوصبراأسىكانمابهقاممن

وانكسرت،الأولينمنغيرهعلىمفصلا،بجراءةدفعاالخلفاء

كمينطواياهامنالنفوسفيولكنظاهرا،البدعأهلسورةبذلك

مكين.

والعقل،الفقهفيهمقلالاثارنقلةأنالفتنةأسبابمنوصار

يسمولن،النبيينباثارعلمهمضعفوالاعتبارالنظرذويأنكما

المعانيمنقصدوهلماوفقهوالسلميةالنبويةالاثاربمعرفةإلاالدين

كثيرلاعراضسبباذلكوصار،السالفينعلماءكانكما،الدينية

الدين.قواعدفيالنظرعنأعيانهممنالعلمطلبةمن

الطائفةمنالجهميةللمحنةمقارباالمعتصميةالدولةفيوظهر

وسلوكاالفلاسفةمنهاجعلىجرياالنبيينبتواتريقولمنالخرمية

ماالحروبمنالمسملمينوبينبينهمجرتحتى،الصابئينلسبيل

المؤرخين.عندمشهورهو
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والطائفةالباطنيةالقرامطةمنذلكأبطنمنذلكبأثروظهر

والدين.للدنياوالعامةالخاصةعلىفسادهمكثرالذينالاسماعيلية

المتكلمينمنطوائفوالمبتدعةالكفارصنوفعلىللردوانتدب

وقصدا،علما)1(الزاملصعوبة،مهينوبعضهاقويصحيحبعضهابحجج

يقوممالفرحوالهوس،اليقينبدركالبابهذافيالاستبدادوعسر

سائرفيالحجةيلزمماتعقبقبلالمنازععلىالحجةمنلها

والمناظرين،الناظرينعلىالافةأعظممنوهذا)2(.المواضع

فيهأنيظنلامااللوازممنويلتزم،الدلالةتلكتطردأنفيحتاج

مبين.لنصمخالفاكانوإن،إحالة

وأللنصوصالمخالفةالبدعفيغالباأوكثيراالسببهووهذا

فيالسنةنصرمنصارحتى،رصينعقلذيكلعليهلماالدافعة

أحيانادليلهوطردحدهتحققاضطرهوإنمتكلميها،منيعدالامرغالب

ينصرممنكثيروخرج.الاقلينعلىإلاغامضذلكإذينافيها،ماإلى

لضعفإماالابصار،لاولييسوغلابماالاحتجاجإلىبالاثارالسنة

أكثرفيالمحسنينالعلماءفيوكثر،المتينالمتنلعدموإماالاسناد،

عليهيروجماللسنةالمخالفةمنكلامهفييقعمنالمتأخرينم!نقولهم

ويلحقه،باطلهلاجلحقهسائرعليههذافيرد،الناظرينمنكثيروعلى

الماضين،كالسلفأنهفيهلاعتقادهكلامهجميعهذاويقبل،بالمعطلين

الدفين.الداءالنفوسمنأخرجتأهواءالشبهاتصارتإذاثم

الأصل.فيكذا)1(

.غموضالعبارةوفي،الأصلفيكذا)2(
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اقسامعلىيقفونالمباحثينواذكياءالعلمطلبةمنكثيروصار

حسنفتوجب،الاخرينمنكثيركلامفيمسبورةوامثالمحصورة

المذاهب،تلكذهبوارجالوافتقار،المطالبتلكتدركبعقولالظن

اسمام!إلاالسلفمنعندهمليسإذ،مخالفينللسلفكانواوان

فيالاسلامابهةولولا.المعتبرةبالكثيرةليستوكلماتمستطيرة

واهذايعتقدمنالناسفيكانوان،العمينمنلعدوهمقلوبهم

المرسلين.اثارضعفسببهوإنما،فيهيتوقف

الرواةمنقومإلىاوهامهمذهبت"الحديث"اهلقيلوإذا

الحفاظمنقومإلىالبابةرفعواوان،والمستمعينالنساخمنوضرب

اللذينوالطلمالجهلمنوظهرحدثوا،إذاواللغاتالاسماءلبعض

وامثالهفهذا.والدينالعلمنقصوجبماالانسانبهمااللهوصف

العالمين.فياللهقدربهقضىلمااسباب

الامامقال-كماالرسلمنفترةزمانكلفيفللهذلكمعثم

ويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعون،العلماهلمنبقايااحمد)1(-

اللهبنورويبصرون،الموتىادلهبكتابيحيون،الاذىعلىمنهم

الديندقفياللهحجةتقومبهم.الاقلينهمكانواوإن،العمىاهل

هم.الدينيومإلىواصلهفرعهالدينعمودبهمويحفظ،وجله

فهم،الناسفيالوسطهمالامةهذهانكما،الامةهذهفيالوسط

فيماالانبياءورثةوهم،المبيينخاتمعناخذوهبماعليهمشهداء

المبين،البلاعمنبهقاموافيماالرسلوخلفاء،العلممنبهجاءوا

".والزنادقةالجهميةعلى"الردمقدمةفي)1(
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للمخطىءويغفرواحا،بهيقملمإذاالنبوةعلمفيهميتفرقوقد

يعذركمابحائد،الاجتهادسننعنيكنلمإذامجتهداتهفيمنهم

المؤمنين.منكثيرالبلاعبعدم

هذهمنوقدرقضىماوعلىوأمر،بينماعلىللهفالحمد

تحصنشهادة]له[،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانواشهدالأقانين)1(،

ورسوله،عبدهمحمداأنوأشهد،المتقيننورلهوتوجمماالنارمنقائلها

البراهين،واشرفالاياتباكملواثده،دينواقومكتاببافضلارسله

وأبلغلغةبأفصحالحقبهوبين،وحينمكانوأتمأمةخيرفيوبعته

وجعله،المستبينالنورإلىالطلماتمنالخلقبهوأخرج،تبيين

المهتدين،بهيهدينوراإليهأوحاهالذيالروحجعلكمامنيرا،سراجا

المستمعين،وخطابهإيمائهفيسيمالالعلانيتهسرهمخالفةمنوعصمه

إيماضايومضولا)2(،الاعينخائنةلهتكونانلنبيينبغيلاإذ

عنوتثرهاالبلاعلكمالتحقيقاذلككل،الحاضرينعلىيخفى

إبراهيمعلىصلىكماالهوعلىعليهاللهصلى،الملحدينظنون

فيإبراهيمالعلىبارككماالهوعلىعليهوبارك،المسلمينإمام

والسلام،الطالبينلدعاءسميعمجياحمياسبحانهإنه،العالمين

الصالحين.اللهعبادوعلىوعليناوبركاتهاللهورحمةعليه

عشرثحومنالنالسبعضوبينبينيجرىكانفقدبعد،أما

المشهور.غيرعلى"قانون"جمعولعله،الاصلفيكذا)1(

(501)7/والنسائي9435()2683،داودابواخرجهالذيالحديثفيكما)2(

.وقاصابيبنسعدعن
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علىوالكلامالصفاتفيمناظرمنهاأكثرومنهاقريبأوسنين

الاصحاببعضذلكبعدمنيالتمسفيها،التأويلأهلمذهب

غيرزيادةنوعمنفيهالابدالكتابةأنمع،إليهفكتبتهاحكايتها،

ماالبسطمنيحتملالخطابإذصكثير،المنقولكن،ونقصانمتعمدة

فيها.تزيدولاالحكايةمنتنقصأنالورعومن،الكتابيحتملهلا

المقررةالقواعدمنعليهاشتملتمامع-المناظرةوتلك

فيغرولاكانوإن،تصنيفمخرجتخرجلم-المحررةوالاصول

تصنيفا.جعلها

حلقوتعالىسبحانهاللهفان:الطالببهكاتبتماوصورة

الملائكةمنواصطفى،بالنبوةفطرتهموكمل،الفطرةعلىعباده

قالكما،يعلمونهيكونوالمماالاممليعلموا،الناسومنرسلا

ءالئناشلواعلتكئممنىرسولاأزسلنافيئم>مما:وتعالىسبحانه

.(!()1*دلقلهونتكولؤالمماويعلصيلحكمةوألكئفويعفمكمويزكي!تم

بإفسادولاعليها،عبادهفطرالتيفطرتهبغيررسلهيبعبولم

بتعليمالرسلبعببل،عليهمنزلهماعلمينالونبهاالتيعقولهم

وأمرهم،بإحالتهعقولهمتقضيمالا،دركهعنعقولهمتقصرما

باتعضفخذأتعفووأص>:غفي!لنبيهقالولهذا.بتغييرهالاالفطربتقرير

الرحمة:ا!قينصفةفيوقال*<)2(،9/ألجهلينعنعرضو

التورلةفيعندهئممكنوبامجدوفه-أثذىالأثالنبئالزسوليئبعونلذين>

.151:البقرةسورة)1(

.991:الأعرافسورة)2(
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حجتهوجعللمنكر<)1(.عنوس!بالمعروفيامرهموالايجيل

والعقل،المطرةمجرددون،المنذرينرسلهتاركهاالعذابيستحقالتي

وألننصلؤحإكأؤحئشاكماإليكأؤحينآإئا!>:وتعالىسبحانهقالكما

"ِوِصص-.ءص.ءم

مبمثرينزسلاأت!ليما!ِإموسىالله3فى>:تعالىقولهإلى!هوحبعدمن

.()2(ج1د*إحكيمماعيفياأدئهوكانألرصابغدحجةاللهعلىللتاسلكونلثلاومندرين

قامتالحجةأنفعلم،حجةلاحديبقىلئلاالرسلأرسلأنهفأخبر

بعدهم.لاحديبقلموانه،بالرسلالأرضاهلعلى

وإن،شبهةأوبينةكانتسوا!،بهيحتحلمااسمو"الحجة"

البيناتعلىاللفظهذاقصرالمتأخرينمنكثيراصطلحقدكان

قالكما،العربولغةالقرانلغةهوالاولفان.الشبهاتدون

وقال،<)3(مئهمظدواالذيفلااحضةعلئكخللناسيكونلئلا>:نهسبحا

المحاجيقصدهلمااسموهي()4(.بتنناوبئنكم>لاحجة:تعالى

العذرإليهأحبأحا"ما:!ي!النبيقولومثل،حجاجهفيويؤمه

.(")ومنذرينمبشرينالرسلبعثذللصأجلمن،اللهمن

لهوعرنيعنقهفىطبرهالزفنهإدنممنو!ل>:وتعالىسبحانهوقال

4.*حسيباعلتكأثيومبنفسككقكتبكآقرأ*دِغمنشورايلقته!تناألقيضيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.157:الأعرافسورة

.163165-:النساءسورة

.015:البقرةسورة

.15:الشورىسورة

مسعود.ابنحديثمن)0276(مسلماخرجه
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أخرىوزروازر5!زرولاعليهايضلفمانماضلومنفمسهتهتدىفإنماآقتدىمن

فيهاففسموامثزفجهاأمرناقريةنهلكانأردناصوإذأغ!أصرسولاتجعثحتىمعذبينكناوما

عاملكلانسبحانهفأخبر*ا()1(.فدمرنفاتذميرالا*صلقولعلتهاف!

يحمللاوانه،عليهعائدةوضلالتههداهمنفعةوان،عملهيلزمه

،رسولإليهيحعثحتىاحايعذبلاوانهشيئا،غيرهسيئاتمن

مترفيها.فسقبعدتهلكإنماالقرىواد

أيدي!مقدمتبمامصيمه%-متصيبهمأن>ولولا:وتعالىسبحانهوقال

(.-المؤمينِ!فونكونال!كفنتبعرسولاإلئناأزسلتلولآرنجافيقولوا

لمجلواأمهارسولافىشجثحئالقرىمفكرلبثكانوما>:تعالىقولهإلى

()2(.-*ةلأوأقلهاطنموبرالقر!توماكنامهل!ءايختاعلتهم

الايات.تلكتشبهالاياتفهدم

عذابعنبهاخبرمامثلالاخرةعذابعنسبحانهواخبر

قدالجنيمعشرجميعائحشرهؤويوم>:وتعالىسبحانهفقالالدنيا،

ببغضبعضناأشتمتعرثنالالنسمنأولياوهموقالألالنم!منشتكثزض

إلى(أدلهشامالاإفيهاخلدينمثولبهئمالثارقاللناأطتالذىأ!ناوبلغنآ

ءايتىعلتحميقصونمنكغرسماماتكئمألمدنسقيواالجنيمعمثر>:قوله

وشهدواالدياالحيؤةوغش!صأنفسناعكشهذناقالوهذالومكغلقاويخذرونك!

لقريمفلدزبكيكنلمأنذلكئحفرمتِغاكانواأفهمنفممهتمعك

)1(

)2(

.1316-:الإسراءسورة

.4795-:القصصسورة
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الجنمنالمعذبينعنسبحانهفاخبر*غ*!<)1(.وأهلهاعفلونبظؤ

بعدإلاالقرىيهلكلاانهوأخبر،جاءتهمقدالرسلأنوالإنس

المذكرين.الرسل

إذاحتئزمراجهغلت!فرواالذين>وسيق:سبحانهوقال

علتكنميضلونمنمهرسليأتكمالمخزننهالهموقالأنوبهافتحتجاءوها

العذابحقتكلمةولاكنبلىقالواهذايومكئملقاءويخذرونكئمرلبهمءالمجا

جهنمإلىالمسوقةالزمرانسبحانهفاخبر"*7لا<)2(.البهفرينعلى

وينذرونهماياتهعليهميتلوناللهرسلنجاءتهمقدكفرواالذينمن

القيامة.يوم

-

إذا*إ*المصيرولتسجهنمعذاببربهمكفرواوِللذين>:سبحانهوقال

ساصفؤجفيهالقىالغيذذ!طمامنتمئرتصاد*7*تفوروِهيشهيقاالا!عوافهاأتقوا

انت!انءشئمنللهنزلوقفامانذليرفكذبناناجاقذبلىقالوايأتكلنذير،*فيألصخزتها

.<)3(*صالسعيرا!بفىبهامانعقلأؤلنسمعكنالووقالوا*9*/بهرضنلفىإلا

النذيربمجيءيعترفالمارفييلقىفوجكلانوتعالىسبحانهفأخبر

لنجاتهم.سبباذلكلكانسمعاوعقللهمكانلووانه،بتكذيبهويقر

قلوبالئمفتكونلازض!فىيمسيرواأفلو>:تعالىقولينظيروهذا

لذتحرىذالكفىإن>:تعالىوقولي<)4(،بهآلمج!نمعونوءاذانبهايعقلون

)2(

)3(

)4(

.128131-:الانعامسورة

571:الزمرسورة

.601-:الملكسورة

.46:الحجسورة
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شهيدوهولسمعل!ؤقلمبلإكانلمن

العاقلبالقلبأوبالعقلمرادهليس

قاالذينهؤلاءعناخبرقدلانه،مجيئه

فكذبوه،منهمفوجكلجاءالنذير

و!،منجيعقليبقىلاالتكذيبهذا

انهعلىذلكودل()1(.،*؟

بعدالرسولعنبهيستغنىما

نأ"نعقلأونسمعكنا"لو:لوا

معأنفعلم،رسالتهوأنكروا

باقيا.العقلكانن

قبلهمأقل!ظكم>:وتعالىسبحانهقالالأخرىالايةفيوكذلك

لذتحرىذالكفىإن*3*؟محيصمنهللبدفيفنفبواظمسثامنهماشدهمقر!فن

أعلى>:تعالىوقال،%ص؟3!)2(سروهولسمعلقىأوقلمبلإكانلمن

فإنما،بهآ<)3(يستمعونأوءاذانبهايعقلونقلوبلهئمفتكونلازضفىيسيروا

الرسلكذبواالذينالأمممنالمهلكينباثارالاعتبارلبيانذلكذكر

وطاعتهم،بالرسلالإيمانفيبهينتفععقلهوإنماوهدا،وعصوهم

الناسمنإذ،المفصلةلاخبارهمبأمرأوبلسانهذلكيحصللموإن

سبحانهخبروقد.موقظإلىيحتاجمنومنهم،بنفسهيتدبرمن

وتعالى:سبحانهكقوله،باياتهالمتعلقالعقلموضعغيرفيوتعالى

.(4<)صأللموبئلا!يغقوووماللناس!نقرببهاألأسلولد>

تعبدوالاأتءادميبنإليكثملؤاغهذ!>:وتعالىسبحانهوقال

جٌ*.كاوٌكلوو2ص!-
صإ!ف!نقيمصرروهذااعذوقوأن"أصإمبينعدولكؤإنه-الشتطن

)1(

)2(

)3(

)4(

37.:قلممورة

36.37-:قلممورة

.46:الحجلممورة

.43:العنكبوتلممورة
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(1؟؟<)رصتعملونتكونواأفلمكثيرآجبلأمنكؤأضحلولقد

يعقل.يكنلمعنهوضلإليهاللهعهدتركمن

نأسبحانهفبين.

--
هدصمنييأقيثكمفإمامتهاجميعااهبطواقلنا>:وتعالىسبحانهوقال

لايتناوكذبواكؤواوألذينصفيئحزلؤنهمولاعيقمفلاخويهدايتبعفمن

آضطاقال>:ايضاوقال./()2(93خلاونفبهاهمألارأ!بأولتك
ءلأ

فلاهداىأتبعفمنهدىمتيلانينحفإماعدولعضبغفحكمجميغا!ا

وئخنرضن!معيشةلهفإنذئحريعنأعرضومقاآشاألمجثثقئولايضل

قالاصإبصيراكنم!وقداغمئحشتزلنىلوربقالاكاإ!4أغمىآ!مةيؤم

يؤمنولتمأشرفمنتجزىكذلكبماإإلذمىأتيؤموكذلكفنسيئهاءاينناأتتككذلك

تكفل:)4(عباسابنقال.2-ا()3(!صأشذوائتىالأخ!ِولعذابربهجئايت

يشقىولاالدنيافييضللاأنفيهبماوعملالقرانقرألمنالثه

الاية.هذهوقرأ،الاخرةفي

الرسلألسنعلىالهدىمنجاءهمااتبعمنأنسبحانهفأخبر

فانهعنهاعرضمنوأن،يعذبولايحزنفلا،يشقىولايضللا

المتبعضد،القيامةيومأعمىيكونوأنه،الضناببالمعيشةيعذب

الدنيا،فيبصيراكانوإنالاخرةفييعمىأنهسبحانهبيننم.لهداه

عنها.وأعرضفتركهاأتتهاللهآياتلأن

)1(

)2(

)3(

)4(

.0662-:يسسورة

38.93-:البقرةسورة

.123127-:طهسورة

147(.)16/تفسيرهفيالطبرياخرجه
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الاستهداءبتركاللهآياتعنالمعرضلانواضحبيانهذاوفي

الحقهذاأنوبين.وعقلهبصرهينفعهولا،ويعذبيعمىبها

عنالإعراضبمجردعلقهلأنه،للرسلمكذبايكنلموإنيلحقه

تركها.هيالتيآياتهنسيانذلكانوبين،ذكره

عدمفمجرد،<ربهئايتيومنولتماشرفمنئحزيكذلك>:قالثم

الرسلفيللناسفإن،تكذيبثميكنلموانالمؤثرهوالايمان

وكلعدمهما.واما،التكذيبوإما،التصديقإما:احوالثلاثة

كفر.التصديقوعدمالتكذيبمنواحل!

الإعجابالمرسلينهدىعنالمعرضينعلىالغالبكانولما

سبحانهقال،بأتباعهموالاستخفاف،وعقولهموبصائرهمبارائهم

تمنراكعاولهموجعقنافيهمكنبهمإنفيمامكتهمولقد>:هودقومعن

كالؤاإذشئءمنأفدتهمولاأتصنرهتمولا!عهمعنهتمأغتىفماةوأمس

فأخبر!()1(.ونبهءيستهزكانوامابهموحاقللهئايت!شحدون

الله.باياتالجحودمعيغنيلاوالفؤادوالبصرالسمعأنسبحانه

فرحوا!ابالينتردنمدهفلماجا>:سبحانهقولهذلكومثل

قالوابأشنارأوافلمافى،لأِونيممتتهنىبهءكانوامابهموصافالعلومنعندهم

لماإيمنهمينفعهميكفلؤ8اِمشركينبهءكثابماو!فرناوخدهباللهءامنا

المنذرينانفأخبر<)2(.عبادبطفىخلتقدالتياللهسنتباسنارأوا

)1(

)2(

.26:الأحقافسورة

83.85-:غافرسورة
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وعلمهبعقلهاستغنىمنحالوهذه،العلممنعندهمبمااعجبوا

كانوامابهماحاطانهسبحانهخبرو.الرسلبهجاءتعما

منالمتكايسينعامةحالوهذه.الرسلبهانذوتممابهيستهزئون

الرسل.بهاأخبرتالتيالعقوباتينكرونالذينهؤلاء

سبحانهبقولهكلهمالاممعمتالرسالةانسبحانهواخبر

وأتجتفبواأدد!اغبدواأترسولاأفهص!لفىبعثناولقذ>!وتعالى

فيفسيروالضذ!علتهحقتمىومئهمأدههدىمنفمنهمألطغوت

سبحانه:وقال،،زر()1(المكذببعقبةكا%كتففانظروألارض

.2(()1بر2!نذيرفيهاإلاخلاأفؤمنوإنونذ!روا!شيرابالحقأزسقنكإنآ>

فيولاالدنيافياحدامعذبايكنلمانهسبحانهأخبروكما

امةكلفيبعثانهسبحانهاخبررسولا،يبعثحتىالاخرة

الرسل،منفتراتالاوقاتبعضفييحصلكانقدلكنوسولا،

قالكما،وسلمعليهمااللهصلىومحمدعيسىبينالتيكالفترة

منفترةعك!غيبينرسولابممجاقذالكتتيااهل>:وتعالىسبحانه

!نَوللئهوونذير"بشيرجأيهمفقدنذيرولابمشيرمنناضذماتقولواأنألرسل

ص.()ص!(*ل!قديزءشئ

)1(

)2(

)3(

إليهاالذعاةواكثرالرسولشريعةفيهرستزمانالفترةوزمان

36.:النحلسورة

.24:فاطرسورة

.91:المائدةسورة
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فييبقىبل،المرسليندينأصولعلمفيهايدرسولم،القليلإلا

رحمهأحمد)1(الامامقالكما،الحجةبهتقوممنالدعاةمنالفترة

منبقاياالرسلمنفترةزمانكلفيجعلالذيلله"الحمد:الله

(".العمىهلبهاويبصرون،الموتىاللهبكتابيحيون،العلماهل

بنكميلحديثفي-عنهالله-رضيطالبأبيبنعليقالوكما

اللهحججتبطللئلا،بحجةللهقائممنالارضتخلو"لنزياد:

قدرا")2(.اللهعندوالاعظمونعدداالاقلوناولئك،وبيناته

بهاجاءالتيوالشريعةالايمانفيالحجةعليهقامتفمن

الرسلشرائععنهدرستومن،ذلكاتباععليهوجبع!ي!الرسول

المرسلينبينالمشتركالقدرسوىبشريعةجاءرسولهيكنلمأو

وباليومبالدهالايمانمن،المرسليندعوةعليهتواطأتماففرضه

وهؤلاء.شريعةعنشريعةبهتميزتمادون،الصالحوالعملالاخر

وتعالى:سبحانهقولهفيالمحمودونالصابئونهم-أعلم-والله

الاخرلئوموباللهءامنمنلصئينووا!رىهادوالذينوءامنواالذينإن>

.!*إ*7()3(يحزنوتهئمولاعلئهغولاخويرئهؤعنداضهمظهمصلحاوعمل

)1(

)2(

)3(

سبق.كما"والزنادقةالجهميةعلى"الردكتابهمقدمةفي

والمتفقه""الفقيهفيوالخطيب08(97-)1/"الحلية"فينعيمأبواخرجه

احسنمنالحديثهذا:الخطيبقال.طويلحديثضمن05(94-)1/

كتابهفيوافياشرحاالقيمابنوشرحهلفظا.واشرفهامعنىالأحاديث

وهوالثماليحمزةابوإسنادهوفي153(.123-)1/"السعادةدار"مفتاح

.مجهولالفزاريجندببنعبدالرحمنوشيخه،ضعيف

.62:البقرةسورة
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الاخرواليومباللهآمنمنالأربعةالأصنافهذهمنسبحانهفحمد

فيأنيبينوهذاالمعاد،فىالسعداءمنوجعلهمصالحا،وعمل

الله.عندحميداالاخرةفيسعيدايكونمنالصابئين

ءامنواوالذلررهادواالذينإن>)1(:المائدةسورةفيقالوكذلك

الصابتينعلىمقدمونوالنصارى<،باللهءامفمقوالئضرىوألضنون

لفطاهناقدمواأنهم-أعلم-واللهويشبه،البقرةسورةفيكما

التأخير،مرتبتهمأنليبينالرفعبصيغةبهموجيىء،زمتهملتقدم

بعديعطفإنماالمرفوعبصيغةواسمها"إن"علىالمعطوفلأن

خرجمنيسمونكانواولهذا،الخارجهووالصابىء.الكلامتمام

الصابتينفياختلفواقدكانواوإنوالعلماءالصابىء.دينهممن

تقتضيهوماالسيرعليهدلتوماوالعربيةالقرآنبطاهرفالأشبه

بأصولالمستمسكونالمهتدونهمالصابئينأن:الشريعةأصول

دونالصالحوالعملالإيمانمنعليهالمتفقوهوالأنبياء،دين

منخارجونانهمعليهميصدقبذلكيكونونلأنهم،معينةشريعة

الاخرواليومباللهآمنواأنهمعليهمويصدق،شريعةكلخصوص

صالحا.وعملوا

صالحايعملو]لا[الاخرواليومباللهيؤمنلاصابئاكانمنفأما

بعثالذينوالقوم،ونحوهمالكواكبكعباد،منهمالكفارفهؤلاء

أكثروكذلك،وقومهفرعونوكذلك،صابئةكانواإبراهيمإليهم

.96لآيةا(1)
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الفلاسفة،همالصابئينوعلماء،مشركينغالبهموكان،الارضأهل

فهوصالحاعاملاالاخرواليومباللهمؤمناالفلاسفةأولمكمنكانفمن

فلا)1(.لاومن،عليهماللهأثنىالذينالصابئينمن

احدايحمدلماللهفاناشركواوالذينالمجوسبخلافوهذا

القيامةيومغيرهموبينبينهماللهحكملبيانذكرهموانما،منهم

والنصنرىوألصنئينهادوالذينوءامنواالذين>إن:تعالىقولهفي

.<)2(القنمةيؤمبينهضيقصلالله%إأشر!واوالذينوالمجوس

يؤمنولا،القيامةيومهوالاخراليومأنمعلوماكانولما

الصابئينمنالأنبياءيتبعلممنإذالأنبياء،اتباعإلاالقيامةبيوم

بهيؤمنكما،فقطالأرواحبمعادالمعاد-منيؤمنإنماوغيرهم

نأعلمالآخر-اليومهوليسوذلك،المشركينوبعضالمجوس

الأنبياء.باتباعاهتدىفانماالصابئينمناهتدىمن

الانبياء،باتباعفهوالاخرةسعادةبهحصلهدىكلأنفتبين

جاءواعمابالاعراضفهوالاخرةالدارفياستحقعذابكلوان

،الاخرةالدارفييكلفالهوردفقددعوتهمتبلغهلمومنبه،

ذلك.ذكرغرضناوليس

وعوامها-علمائها-الاممأخباراستقرأمنأنقدمناهماويبين

)1(

)2(

الصابئين،منالقسمين334()7/"والنقلالعقلتعارض"درءفيالمؤلفذكر

هنا.ذكركما

.17:الحجسورة
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منإلالهشريكلاوحدهوعبادتهاللهبتوحيدمتمسكاأحدايجدلم

نافلابدالأنبياءعناعرضومنوتفصيلا،جملةللأنبياءمتبعاكان

اتباععنأعرضمنيجدلاالامةهذهمنالمنافقينحتى،يشرك

وأن.اللهشاءماإلا،يشركأنولابدإلاالباطنفيالدينحقيقة

متوقفالهدىوأن،ويفقهيعقلبهافطرةمنفيهلابدالوحياتباع

،ادمبنيمنالشيطانعمدفلذلك،والشرعةالفطرةصلاحعلى

وغرهم،الشرعةتحريفتارةلهموزين،الفطرةعننارةفاجتالهم

يسمونهقدالذيالفاسدبالقياسالسليمةالصحيحةالفطرةعن

يسمونهالذيبالتحريفالمنزلالوحيوعن،يكنلموانمعقولا

فاسدا.كانوإنتاويلا

:نوعانآدملبنيالعلومأنوذلك

الأنبياء.إلىيوحيهكما،عبادهمنيشاءمنبهاللهيختصنوع

.ونحوهالحسابالنظريةكالعلوم،بالتعاطيينال،مشتركونوع

القلبفييحصلمامنهوالمشتركالمختصمنواحدوكل

المشتركةكالعلوم،دليلبواسطةلايحصلماومنه،دليلبواسطة

دليلإلىتفتقروالتي،والحسيةكالبديهيةدليلعلىتقفلاالتي

أيضادليلهايكونقددليلعلىتقفالتيوالمختصة.النظريةهي

المختص.هوبهالعلمدركوإنمامختصا،يكونلاوقدمختصا،

قلبإلىاللهيوحيهمافهودليلعلىتقفلاالتيالمختصةوأما

البديهيةبمنزلةللخاصةتكونبلأصلا،دليلبلاعبادهمنيشاءمن

للعامة.
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لهالابدالمختصةالانبياءعلومأنالمتفلسفةمنفريقوزعم

الحدسوان،غيرهميدركهلاوسطدركخاصتهموانما،وسطمن

فانهالتفكربخلاف،المطلوبإلىمنهالانتقالثم،الوسطدركهو

الوسط.طلبثمأولاالمطلوبتصور

علميكمالالنبوةأنفيالفاسدأصلهمعلىهذابنواوهؤلاء

وأن،درجاتهأرفعلكنه،المكتسبالنوعكمالجنسمنوعملي

منخاصاتنزيلاولاهي،المعتادةالقوىعلىخارجةليستالنبوة

نامنمانعلاانيعلمواولم.بمشيئتهيختصهمنإلىاللهعند

هذابلأصلا،دليلعلىيقفلامختص!بديهيعلمللنبييكون

وأالنبيبهاللهيكلمبمافكيفالأولياء،منككثيرالنبيلغيريكون

الملك؟إليهبهينزل

نإولعمري،القياسفيالعلمانحصاريزعمونهؤلاءثم

تنحصرلملكن،وجههعلىاستعملإذاصحيحلطريقالقياس

نفيومنيمشيلاحيثاستعمالهمنعليهمفوقع،فيهالعلمطرق

)1(5الحقوهوسواهما

أقرواالانبياءأتباعمنوغيرهمأمتنامتكلميمنكثيراإنثم

القياسفصارالفاسد،القياسفيشركوهملكن،القياسبطريق

باثاروإيمانهمعلمهموضعف،الإلهيالعلممنكثيرفيلهمطريقا

والتأويل،بالتحريفواما،والتكذيببالردإمافقابلوها،المرسلين

.غموضالعبارةوفي،الاصلفيكذا)1(
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وبإحكام.العقليالقياسذلكوجبهماعلى-زعموا-معتمدين

الباطل.منالحقيبينوالقياسالوحيدلالات

تمنمبيههوالذيالتمثيلقياسمجردهنابالقياسأعنيولسست

منكثيركانوإن،جامعبغيروإمابجامعإمامعينبأمرمعينأمر

مجردولامجازا؛قياسسواهماوأن،القياسهوهذاأنيزعمفقهائنا

كلكقولنا:،العام]تحت[الخاصإدراجهوالذيالتأصيلقياس

وفقهائنامتكلمينامنطائفةكانوان،حرامخمروكلخمر،مسكر

هومابهاعنيبل.باطلسواهماوان،القياسهوهذاانيزعم

وتسمية.قياسهذاجميعفإن،اللغةتقتضيهماعلىذلكمنأعم

:يقالكما،بنظيرهالشيءتقديرالقياسإذظاهر،قياساالاول

وأما.بالذراعالثوبأوالارضوقست،بالميلالجراحةقست

يقومأنبدفلاالعامالمعنىتحتأدرجتهإذاالخاصفلأنالثاني

مماثلةتطلبوأنتالموجودةالاعيانلتلكمطابقعامذهنكفي

الذيقلبكفيالقائمالمعلومالمثالبذلكالموجودةالأعيانتلك

منها.لكلشمولهباعتبارعاموهو،الأعيانتلكمقياسهو

الكلية،العامةالعلوم]تدرك[وبهالانسانلوازممنهوالعلموهذا

كلوالشأن،الكليالعامالعلمبهذاإلاالقباسهذايمكنكلافإذا

يكنلمإذاالمعلومفإن،العامالكليالعلمهذاحصولفيالشأن

سائرها،بهيوزنالذهنفيمثالمنهاالواحدبمعرفةيرتسمنظائرله

كلية،العقليأخذهاحتىتتعدد،أنيمكنمماحقمقتهكانتولا

ولامتعددةلاحقيقتهكانتبل،متعددةالوجودفيتكنلموإن

يعلمأنيمكنكيف،غيرهأحدلاالذيالاحدهوبلللتعدد،قابلة
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0)1(0000.عباسابنقالولهذاأبدا؟العقليبالقياسالذاتهذا

الذيالكليبالقياستعلملاسبحانهالربخواصأنفتبين

المشتركةالاموربالقياستعلمقدبل.العقليالدليلالمتكلمونيسفيه

يدركهماعامةكانولهذا.القياستحتلدخولها،غيرهوبينبينه

منهما،المشتركةأوالإضافيةأوالسلبيةالامورمعرفةمنالقياسأهل

الامروذلك،بالعدمالامرذلكعلىحكمهوعنهالامرنفيلأن

هيإليهأمرإضافةوكذلك،الكليالقياستحتيدخلالمعدوم

المضافوذلكما،أمرإلىالإضافةباستلزامالمضافذلكعلىحكم

التي]الصفات[علموأما،بالمعدوماتوالامرالقياستحتيدخل

وتارة،الخلقبينالمشتركةالعامةبالفطرةتارةفتعلمخواصههي

الخاصبالتعريفوتارة،المؤمنونبهايمتازالتيالخاصةبالهداية

الانبياء،بهيمتازالذيبالوحيوتارة،المؤمنينعلماءبهيختصالذي

لنا.محصورةغيردرجاتعلىفيهفأهلهالاقسامهذهمنوكل

ضبطه.ينبغياصلفهذا

هذهقرونخيرسيرةثم،رسوليسنةثماللهفكتابالوحيوأما

البلاعبلغوأنه،وشفىوهدىبينورسولهاللهبأنتشهدالأمة

غيرهعلىالخلقيحللموأنه،المبينالعربيباللسانوبين،المبين

،تقدمكمايجديلاالذيالقياسإلىوكلهمولا،البابهذافي

شاء-إنسيأتيجملةوهذه.الامةإليهتحتاجمابيانتولىبل

تفصيلهاه-الله

"بياض".:الاصلفيكتببعده)1(
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إلىيهتدلمإذاعظيمسلطانالعقولعلىللقياسكانلماثم

اشتملبمالعلمهاعظيمبرهانالقلوبفيوللوحي،ومجاريهامواقفه

تعارضاوالوحيالقياسمقتضىبينأنالخلقأكثرورأى،عليه

فرقا:هناالناستحزبواضحا،وتنافيابينا

موجبه،فاتبعواالأثارة)1(،دونالقياسمعرفةعليهمغلبفريى

تأولوها.أوالاثارةمنبلغهمماردواثم

سلطاناوأهلهللمياسورأوا،الاثارةمعرفةعليهمغلبوفريق

لأبصارهمصونا،أهلهومفاوضةفيهالنظرعنفأحجمواعظيما،

علىهمبلحالا،أحسنوهؤلاء.الحيرةمنولقلوبهمالعمىمن

سلامة.نهج

نفوسهموشغلواهذا،فيوالنظرهذاتدبرعنأعرضواوفريق

هذا.بغير

،القياسأهلحالبسوءوأحسوا،بالاثارةإيمانهمقويوفريق

فكيستطيعوالموان،الاجمالطريقعلىوعابوهمفذموهم

وهي،الأثارةعلماءمنكثيرحالوهذه،قيادهمولاتذليلاقيادهم

كانمنلكنأحيانا،الجورعليهالرلبقدكانوإن،حسنةحال

كانالمخالفينتحريفعنهانافياالاثارةلدلالةسبباهؤلاء]من[

إجمالئاهللمعارضدفعهكالىوان،الدينعلماءمن

>أئنوني:القرآنوفي،"الاثار"بدل"الاثارة"كلمةوردتياتيوفيماهما)1(

.(*بر؟صفد!فكنغإنعليمفأؤأثرؤهذاقتلقنبكتب
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الخاصةالهدايةمنأوتواثم،بالأثارةآمنواهؤلاء،فوقوفريق

بالكلية،المعارضاتعنهمفزالتتفصيلا،القياسفسادبهعلمواما

الاثار،بهجاءتمابعضحقيقةبهايدركهدايةإلىيرفعمنومنهم

لفؤاده.مثبماذلكفيكون

قدالقياسأربابمنفكثير،المسائلفيتنفصلقدالطرقهذهثم

حكمذلكفيحكمهفكان،دفعهيمكنلاماالأثارةمنإليهحلص

بهجاءتمابالقياسيؤيدأخذفربما،غيرهفيالاثارةأرباب

.القياسموجبإلىيطمئنلمالأثارةمجيءلولاكانوإن،الاثارة

عننأواحتىبالاثارةإيمانهمأوعلمهمضعفمنهموقوم

دعوةفيالتخيلبكمالقلوبهمفيالانبياءقدرعظمثم،الهدى

نألبيبيشكولا.الاشاراتوانواعالاستعاراتبضروبالخلق

الأثارةبهجاءتماجمهورسمعهمطرقإذاالقياسفيالموغلين

يقضيأيضاالقياسفان،نفوسهمعنبهيخبرونكمامتحيرينبقوا

يقضيالقياسفصار،القياسوهذاالأثارةهذهاجتماعباستحالة

.القياسبفساد

عليهم،يردوأهلهبالقياسفسوطيهم)1(الاثارةاربابجمهورماو

بالحيرةلهمالمخالفينالقياسأهلاعترافمنيسمعونهماكثيرثم

يقترنوماوالتلدد،الخصاممنومنهمعنهميسمعونهوماوالتردد،

اهلبهيخبروما،بحقإلاتشهدلاالتيالأمةعمومشهادةمنبه

الاصل.فيكذا)1(
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حالسوءمنالمودةخالصلهمالقلوبأشربتالذيوالتقوىالبر

اللهوعدالتيالبشرىمنويسمعيرىوماهؤلاء،حالوحسنهذا

الصدقولسانالمناميةالمبشراتمنالدنياالحياةفيأولياءهبها

موازينهمرجحانتوجبالتيالكثيرةالاسبابمنذلكوغيرالمنشور،

وتدفعإيمانهموتزيدأفئدتهمتثئتصارت،مخالفيهمموازينوخفة

.المعارضاتشؤمعنهم

هذامنعنديحصلوكان،صفماوفوقأصفكماوالأمر

منأكثرأومنهاقريبأوسنينعشرمدةمنليفاجتمع،حصلما

اقتضىماالأسبابمنحدثالأوقاتهذهفيكانفلما،ليقال

والنبلاءالمبرزينالفضلاءأحدالمناظرةهذهحكايةعلىوقفأن

تتبينومنالمتكلمينوفرسانالمناظرينأعيانعين،المتبحرين

ماالاسولةمنعليهافعلق،بمناظرتهالمقاصدوتستفادبمذاكرتهالفوائد

0)1(000.واصلهافرعهااقتضىماالمباحثومنحلها،التمس

اردناإذا:الناسبعضلي"قال)2(:المناظرةحكايةفيقلت

عليهاتصلحالتيالطريقوهي،والسكوتالسلامةسبيلنسلكأن

جاءوماباللهامنت:عنهاللهرضيالشافعيقالكماقلنا،العامة

]الله[رسولعنجاءومااللهبرسولوآمنت،اللهمرادعلىاللهعن

الحقفانوالتحقيقالبحثطريقسلكناواذا!هاللهرسولمرادعلى

المتكلمين.منالصفاتوأحاديثالصفاتآياتيتأولمنمذهب

"بياض".:الاصلفيبعدهكتبت)1(

354()6/"الفتاوىمجموع"انطر)2(
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نأمسلمكلعلىيجبحقفانهالشافعيقالهماأما:لهفقلت

سبيلساللثفانهيناقضهبقوليأتولماعتقدهومن،ويعتقدهيقوله

ماوجدوفحصالانسانبحثإذاوأما.والآخرةالدنيافيالسلامة

كلهالحديثأهلبهيخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقوله

فاستعظموباطنا.ظاهراالحديثأهلمعالحقأنوتيقنباطلا،

0)1(.00.وقالذلك

وجدوفحصالانسانبحث"إذاقولناعلىالباحثالفاضلقال

الحديثأهلبهيخالفونالذيالتاويلمنالمتكلمونيقولهما

اوجه:ثلاثةمن]هذا[علىالكلام:باطلا"

قولهميخالفبماالقولالمخالفةفإن،الموجبالقولأحدها:

نأسلمولا،بإثباتهولابنفيهيصرحوالمبماالقوللا،ويناقضه

فان،المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعواالمحدثينمنالمعتبرين

القواعدغيرعلىاودليلبغيرالتاويلعلىحملناهذلكظاهرهمانقل

وبالجملة.بعضهمتخطئةعنلهموصيانةالعلماءبينتوفيقا،العلمية

الحاجةعندبصحتهالعقليشهدتأويلاحرممعتبرااناسلمفلا

فييستعملأنيرىولاالتقليد،بأسريرضىلامتبحرلعالم،إليه

العباد.علىاللهنعمأجلمنهوالذيالحقائقنورالحقائقكتب

التأويل.فيالكلامعنالتهياشتهرفقد:قيلفان

فيوتتمتههنا،بالبحثالمقصودلانهالقدرهذاكلامهمنالمؤلفاقتبس)1(

السابق.المصدر
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لم،التحريملاالورعطريقعلىأو،للعوامذلكلعل:قلت

كذلك؟ليسالأمرإنقلتم

التحريمنقلفهل،ذلكحرمبعضهمأنسلمنالو:الثانيوالوجه

فان؟الامةإجماععناوع!ي!هاللهرسولنصعناواللهنصعن

الاخر.البعضخالفواإذالاسيما،البعضقولفيليستالحجة

بعضفيالتأويلعلىالاجماععنهمننقلأنا:الثالثالوجه

.بالفرقونطالب،سيأتيماعلىالمواضع

مقامين:من-بالئهإلآقوةولاحولولا-والجواب

وارد!متوجهةهيهلالأسولةهذهأنبيانفي:الأولالمقام

لا؟أمعنهاالجوابيجب

وجوبه.عدمبتقديربالجوابالتبرعفي:والثاني

الأولالمقامأما

ليسفإنه،الاسولةهذهبتوجيهنطالبكمنحن:يقالأنفيمكن

جوابا.يستوجبأنعنفصلاواردا،شيءمنها

القولأنوهو،معروفةمناقشةأولافعليهبالموجبالقولأما

الصحيحالدليلفان،الدعاويدونالأدلةعلىيردإنمابالموجب

يردسؤاذبالموجبالقولإن:قيلولهذا،بموجبهالقوليجب

دليلبموجبيقولأنهيدعيالمعترضلكن.دليلكلعلى

،النزاعمحلعلىدلالتهعدمببيان،لدعواهالتزامغيرمنالمستدل

64



ذلكإلىويضيف،النزاعمحلعلىالدليلدلالةيمنعأنهوحاصل!

إبداءبالموجبفالقول،النزاعمحلغيروموجبه،بموجبهقائلأنه

المنع.لسند

قولاكانبأنبموجبها،قيلفاذادليلها،ذكرقبللدعوىأما

،باعتراضوليسالمسالةفيموافقةفهو،المدعيقصدبموجب

هذا؟بموجبتقول:لهفقيلبكافر،مؤمنيقتللا:قالمنفإن

وانسؤالا،لاوفاقاهذاكان،العبارةبهذهقصدتهبماتمولأي

ومشتركااللفظيكونبان،معناهيوجبلالفظهبموجبقولاكان

مثل،المدعييقصدهلمالذيبموجبهفيقال،ذلكونحومجملا

فيبموجبهتقولبكافر:مؤمنيقتللاادعىإذافيمايقالأن

منيعذولم،الفائدةقليلكلاماهذاكان؟والمستأمنالحربي

ظاهريكنلمإناللفظيةالمناقشاتمنيعدبل،الواردةالأسولة

بل،الدعوىتحررلم:لهيقالفانه.بالموجبالقولينفياللفظ

فأما.مقصودكبخلافمبهمأومجملبلفطادعيتالذيادعيت

إذاثمأصلا.فيهمناقشةفلابالموجبالقولينفيظاهرهكانإن

السؤالهذامثليتركمنالناسمناللفطيةالمناقشةتوجهت

بمنزلةكأنهفيهاوالكلام،المسألةمقصودعنخروجهو:ويقول

منويعدهيوردهمنومنهم.فيهلحنقدلفظعلىالمتكلممناقشة

قريب.ذلكفيوالأمر،المناظرةآدابضبط

سبيلعلىإلابالموجبالقولتمنعمحررةفالدعوىمسألتناأما

بحث"إذاقلنا:فانا،نزاعيبقىلاالموافقةسبيلوعلى،الموافقة

يخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقولهماوجدوفحصالانسان



ظاهراالحديثأهلمعالحقوتيقنباطلا،كلهالحديثأهلبه

فنصير،ويناقضهقولهميخالفبماإلاتكونلاوالمخالفة.وباطنا"

قو4الحديثأهلقوليناقضالذيالمتكلمينقولأنمدعين

وأالكتابيخالفالذيالمتكلمينقولإنقلنا:لوكما،باطل

حتىبدليلليسوهذا.باطل4قوالمعقولأوالإجماعاوالسنة

فاما،دعوىهيوإنما،دلالتهفيجاءسؤالابموجبهالقوليكون

الاتي،الدليلعلىفالسؤالخولفنافإن،نخالفأوعليهانوافقأن

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهفالحمدووفقناوإن

الحديث،أهلقوليخالفقولللمتكلمينفهل:يقالأنيبقى

معالحقيقةهذهعلىكلامهوأم؟وجودهفيالكلاميكونبحيث

القسمهومرادناأنشكولاوعدمها؟وجودهاعلىالنطرقطع

كانإن:نقولبأنممكنا،بالثانياللفظتفسيركانوإن،الأول

نص.فلاوالا،باطلفهوالحديثلأهلمخالف!قولللمتكلمين

الأنبياءيخالفللفلاسفةقولكل:قيلإذاالسؤالهذاومثل

موافقونالفلاسفةأنيزعمالمتأولالمتفلسففإن،باطلفهو

المللأهلعواملهممخالفتهميعتقدوانما،مخالفونلاالأنبياء

يكنلمقولكمبموجبقائلأنا:قالفإذا،الجدلأهلومتكلمو

نأفلهالمخالفةوجوددعوىالمتكلممنفهمإنلكنسؤالا،هذا

تجيينها.يطالب

لابالموجبقولاالكلامهذامثلفتسميةالمناقشةهذهومع

مناظراتهم،فيالناسيستعملهوقد،عليهتساعدبل،العربيةاللغةتأباه

المتناقضينالقولينأحدبطلانمنبدعواكوجبتهما:يقولالسائلفان
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بطلانتدعيفكأنك،القولينبينالمناقضةتوجدلملكن،بهأقولأنا

وانت.إرادتكبموجبلاعبارتكبموجبقائلوانا،لهوجودلاما

لكنيوجد.لموهذا،الحديثأهلبمخالفةالكلامأهلعلىتحكم

مدعاي،علىوافقتنيقدكماأنت:المدعيلهقالهذاالسائلقالإذا

ضرورةمنفليسالنوعبهعنيإنعينا،ونوعايعنيأنإمالفظيفان

كذب]من[:يقولقدبل،الخارجفيوجودهالنوععلىالحكم

ذلك.وجوديعلملمإنكافر،فهوالقرانمنبشيءجحدأويسبسورة

يخالفالذيالمعينالتأويلهذاالتقدير:كانالعينبهعنيوإن

هذابموجبقيلفاذا،باطلتأويلالحديثاهل]فيه[الكلاماهل

تسميتهفيالمنازعةتبقىثم،المعينالتأويلبطلانفيموافقةكان

نفيها.فيونزاانللمسألةثلمهذاأنومعلولم.الحديثلاهلخلافا

النوعبهاعنيإنللمسألةتسليمبالموجبالقولأنفحاصله

كانفإنصفتها،فيونزاعلعينهاتسليمأووجودها،فيوتنازع

تسليمفهوالثانيكانوإن،اللفظعليهيدللمفيمانزاعفهوالاول

اسمها.فيالنزاعذلكبعديضرولا،للمسألة

أهلخالفواالكلامأهلأننسلملا:يقالأنالسؤالوتحرير

نأوهو،الحديثأهلمعالصواب:لقلناخالفوهملوفإنهم،الحديث

بتقديرللمسألةتسليمالمخالفةثبوتتقديرعلىبالموجبالقول

بعضهمنسلمنالو:بقولهالسؤالفيذلكمنعوقدوجودها،

،الاجماعأهلأورسوليأواللهعنالتحريمنقلفهلذلكحرم

تسليم،بعدمنعلانه،بالدليليطالبأنلهيكنلمالحكمسلمومن

.مقبولغيروهو
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التأويلات-بعضعلىالاجماعنقلوهو-الثالثالسؤالوأما

قلنا:لأنا،الدعوىفييدخللمصحإنذلكلأنايضا،يردفلا

عليهأجمعواوما،باطلالحديثلأهلالمخالفالمتكلمينتأويل

الحديث،لاهلالمعارضةبابمنهذايبقى،نعم.البابهذامنليس

البعض؟وتصححونالتاويلاتبعضتبطلونكيف:يقالأنوهي

الأدلة.بعدتوردوإنما،الدعوىعندتوردلاوالمعارضة

وهو،الأولالسؤال:الأسولةهذهورودعدميبينمماوأيضا

فإنالتاويل،فيالكلامواهلالحديثأهلبينالاختلافمنع

مندونالباويلاهلمعالحقانيدعيمنمعكانتالمناظرة

الكلاماهلنصرمنعلىرداكانوجودلهذايكنلمفإن،خالفهم

الحديث.أهلنصرمنعلىلا،الحديثلاهلالمخالفين

المسائلأمهات"إنقلنا)1(:قدالكلامهذاعقبفإنهوأيضا

مسألة:ثلاثالحديثلأهلالمتكلمينمتأخروفيهاخالفالتي

وهذا".الصفاتتأويلومسألة،القرانومسألةبالعلو،اللهوصف

المسائلهذهفيوالخلاففيها،المختلفالثلاثةالمسائللهذهتعيين

نقل.إلىيحتاجأنمنأشهر

بل،المسائلهذهفيأحداخالفأحداننسلملا.قيلفإن

سكتوابل،ينفوهلمالحديثأهلفإنللمتكلمينفيهاتأويلكل

عنه.

355(.61،354/"الفتاوى"مجموع(11
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المصنفةالكتبمهدتهوماالاضطراريوالعلمالمتواترالنقل:قيل

السمعية.وأدلتهاالمسائلهذهأعيانفيالخلافوقوععلىدليل

مباحثهفيحكىقد-الله-أيدهالمباحثالفاضلفانوأيضا

"فوق"جهةبإثباتمنهمقالمن"أما)1(:عياضالقاضيعنهذه

والفقهاءالمحدثيندهماءمنتكييفولاتحديدغيرمنتعالىله

دهماءوأقاعلى،بمعنىالسماء""فيفيتأولمنهمالمتكلمينوبعض

يختصأنالمحيلين]والتنزيه[الإثباتوأصحابوالمتكلمينالنظار

مقتضاها".بحسبتأويلاتفيهفلهمحد،بهيحيطاوجهةبه

فيهايخالفتأويلاتالنفاةلهؤلاءبأنتصريحهذابأنومعلوم

بإبطالها،قضينامماالتأويلاتوهذه،العرشفوقلكونهالمثبتون

بهيخالفونتأويلللصكلمينليمس:يقالأنهذامعيتوجهفكيف

الحديث؟أهل

،بصورةعليناينقضحتى،باطلتأويلكلإن:نقللمونحن

باطل.فهوالحديثأهلفيهيخالفهمللمتكلمينتأويلكلفلنا:بل

سلمتموهاقدصور!وهذهواحد!،صور!فيهتكفيهذاانومعلوم

وحكيتموها.

نإهذاعلىسنتكلمكناوإن-تأويلهاعلىأجمعواأنهموهب

المتكلمونأثبتهالذيالتأويلأنالعبارةهذهمضمونلكن-اللهشاء

باطل.الحديثأهلونفاه

465(.)2/المعلمءكمال)1(
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وأهلالسلفمذهب"إنهذا)1(:عقبفيقلنافقدوأيضا

يفضيوتكييف،تعطيلإلىيفضيتأويلعنتصانأنهاالحديث

التأويلفهذا،صحيحوحكمصريححقهذا:وقلتم."تمثيلإلى

المتأولينمنكثيرافإنوجد،قدأنهمعلومالتعطيلإلىيفضيالذي

وبعضهمأحكامها،ينبتوبعضهمحكامها،وكلهاالصفاتينفي

معطلةفهؤلاءبعض،دونبعضهانتلمبتوبعضهمأحوالها،يحبمسما

هذا.فييخالفونهمالحديثوأهلبعضها،أوالصفات

نأيمصورلاالتأويلفإن،معنىعناللفظتعطيلبالتعطيلنردولم

ما،معنىعلىيحملهانلابدالمتأوللان،التعطيلهذاإلىيفضي

لدالتيالصفةعطلوإنما،المعانيجميععنعطلهقديكونفلا

التأويلأنومعلوئم.المفهومالمفضولمعناهعنوعطله،النصعليها

الصفاتنفاةالمتكلمينمنكثيرفيهوقدالتعطيلهذاإلىللمفضي

منوكل،الحديثأهلينكرهالتأويلهذاأنومعلوأبعضها،أو

الذيالتأويلينكرفإنهصفةإثباتعلىالمتكلمينمنوافقهم

إلابالموجبيقالأنهذابعديصحفكيفتعطيلها.إلىيفضي

بالموافقة؟

بصحتها،نقولينفونهاالتيالتأويلاتهذهبعض:قيللو،نعم

فليسهذاومعالمذكور،السؤالغيروهومتوجها،سؤالاهذالكان

الأدلة.موضعهوإنما،موضعههذا

355(.)6/"الفتاوى"مجموع)1(
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علىالدليلأقمناوإنما،عامةالدعوىبأنفرضناقدإناثم

هذالأن،الخلافصورةبعضوهياليد،صفةفيالتأويليطلان

يحتذىنموذجااليدصفةفيالكلاموكانجرت،مناظرةحكاية

غيرها.فيالكلاممنغيرهعليه

المتكلمونيقولماوجدالانسانبحث"إذاقلنا:فإناوأيضا

موجبهفكان.باطلا"كلهالحديثأهلبهيخالفونالذيالتأويلمن

منعواالمحدثينمنالمعتبرينأننسلملاإنا:بالموجبالقول

،للدعوىمطابقاالمنعهذاوليس،المتكلمينمنالمعتبرينتأويل

بهيخالفونالذينالمتكلمينمنالمعتبرينتأويلإن:نقللمفانا

("،المخالفالمتكلمين"تأويل:قلناوإنما،باطلالمحدثينمنالمعتبرين

الحديثلاهلالمخالففتأويلهم،عاماسمالمتكلمينأنومعلوأ

بل،والمعتزلةوالنجاريةالجهميةمنمتكلمكلتأويلفيهيدخل

نأأوجبالذيفما،والاسماعيليةالباطنيةوالقرامطةالفلاسفةومن

المتكلمين؟تأويلاتمنخاصتأويلعلىالعاماللفطهذايحمل

يصرحالكلامتمامبل،عليهيدكمااللفطفييكونأنغيرمن

متأخروفيهاخالفالتيالمسائل"أمهاتقلنا:حيثبالعموم

".ثلاثةالحديثلاهل-الاشعريمذهبينتحلممن-المتكلمين

فيالحديثأهلخالمواالمتكلمينمنالمتقدمينأنعلىيدلفهذا

نسلم"لاالمتوجهالمنعيكونفكيف،الواقعهووهذا،ذلكمناكثر

إلاهذاوهل"؟الحديثأهلمعتبريخالفواالمتكلمينمعتبريأن

لا:فيقال،باطلفهوالانبياءالفلاسفةبهخالفما:يقالأنبمنزلة

بهخالفما:يقالاوالانبياء؛خالفواالفلاسفةفصلاءأننسلم
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معتبريهمأننسلملا:فيقال،باطلفهووالسنةللكتابالمتكلمون

فهوللأنبياءادمبنوفيهخالفما:يقالأو؛والسنةالكتابخالفوا

واالأنبياء؛خالفواالادميينمعتبرياننسلملا:فيقال،ضلال

نأنسلملا:فيقالالنار،فيوالعربقريشمنمكةكفار:يقال

كفروا.والعربقريشأومكةأهلمنالمعتبرين

منالمعتبرينأنأسلم"لا-:إليكماللهأحسن-فقولكموأيضا

تعنونالذينأما،"المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعواالمحدثين

ناسابالمعتبرينتريدوانإمايخلو:لاالمتكلمينمنبالمعتبرين

منشئتممنفاذكروامعينينناساأردتمفإن،موصوفينأومعينين

المتكلمينأعيانمنأقواماأنلكمأذكرحتى،المتكلمينأعيانجميع

بل.الحديثاهلعنفصلاوابطلوها،التاويلاتتلكعليهردوا

وانه،نفسهعلىبنفسهيردنفسهانهابينحتى،شئتممنسموا

ورصبمااخر،كتابفييبطلهأويمنعهثم،كتابفيالتاويليتأول

الواحد.المصنففيذلكفعل

لهمنالمعتبر:يقالأنمثل،موصوفينبالمعتبرينأردتموإن

فييسوغومااللهعلىويمتنعوحبمايجوزبماوعلمثاقببصر

والمستموعاتبالمعقولاتومعرفتهوعلمهبعقلهيتأولحتى،العربلسان

أنواعالمتكلمينفان،الأولمنعليكمأوسعفهذاسائغا=تأويلا

عليه،ويحزمهاويبطلهاتأويلاتهالاخرعلىيردمنهموكل،مختلفة

التلميذإنحتى،التأويلاتتلكببعضالاخريكفرمنهمكثيربل

.استاذهيكفرمنهم
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التأويلاتتلكإنكارفيجميعهملهمموافقونالحديثهلو

منها:شيءإثباتفيلا

النصوصيتأولونوالفلاسفةوالمعتزلةالجهميةمنالرويةفنفاة

العلم،زيادةهوالذيالقلببرويةوتارة،اللهأفعالبرويةتارةفيها

ويتكرونه.ذلكيردونوالكلامالحديثأهلمنالرؤيةومثبتو

أنهبمعنى"ويقولالله"قاليتأولونالحقيقيالكلامومنكرو

منالحقيقيالكلامومثبتو،عبادهبهخاطبكلاماغيرهفيأحدث

ويحرمونه.التأويلهذايبطلونوالكلامالحديثأهل

()2(الموةذوو>سدم4ء()1(أنزله>يتأولونالصفاتولفاة

الحديثأهلمنالصفاتومثبتوذلك،ونحووالبصروالسمع

بالقولالمتمسكونالاشعريةبل.التأويلاتهذهينكر]ون[والكلام

الباقلاني،ابنبكرأبيوالقاضي"الابانة("،فيكالاشعري-الثاني

اليدصفةيتأولمنعلىينكرون-وغيرهمفوركوابن،شاذانوابن

)3(.كتبهمفيبهصرحواكما،ذلكوغيروالوجه

مايتأولونالذينالفلاسفةمتكلميعلىينكرونجميعاوالمسلمون

الأجساد.وحشروالقيامةوالناروالجنةوالجنالملائكةصفةفيورد

ينكرون-الكلامواهلالحديثأهلجميعا-الاثباتوأهل

)1(

)2(

)3(

.166:النساءسورة

.58:الذارياتسورة

.(2892-59)صللباقلانيو"التمهيد"93(35-)صللأشعري""الابانةانظر
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والاغواءوالطبعوالختمالاضلالآياتيتأولونالذينالقدريةعلى

القدر.نصوصمنذلكونحو

يتكرونالكلامأهلمنوافقهممنمعقاطبةالحديثوأهل

.الايمانفيللأعمالالمدخلةالنصوصيتاولمنعلى

والمعتزلةالخوارحعلىينكرونالوعيديةإلاالقبلةأهلوجميع

الشفاعة.نصوصتأويلهم

والاسماعيليةوالباطنيةالقرامطةعلىينكرونجميعاوالمسلمون

فيالشرعيةالاحكامنصوصتاويلالصوفيةوغلاةالفلاسفةوزنادقة

ذلك.ونحووالجناياتوالمعاملاتالعبادات

مناتبعهممنمعوالصوفيةوالفقهاءقاطبةالحديثوأهل

والمتفلسفةالمتكلمينعلىيتكرونالقبلةأهلوجماهيرالمتكلمين

الذينعلىيتكرونوكذلك.والعلوالفوقيةنصوصيتأولونالذين

الله.شاءإنسنذكرهبماالصفاتنصوصيتأولون

الخوارجإلاومتكلموهموفقهاؤهممحدثوهمجميعاالقبلةوأهل

للعصاةالمدخلةالنصوصالفرقتينهاتينتأويلينكرونوالمعتزلة

الجملة.فيالايماناسمفي

يزاللاالفقهاءهؤلاء،الدينبأصولالمتعلقةالتأويلاتدع

ويوافقهم،وحديث!قديمافسادهاويبينبعضتاويلاتيردبعضهم

لا:يقالفكيف،معتبرونالفقهاءأنمع،الحديثأهلالردذلكعلى

الحديثوشراحالقرآنمفسروبلمعتبر،تأويلردمعتبراأننسلم
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والتأويلاتالتفسيرلتتلكبعضيردونوغيرهمالحديثأهليزاللا

يسطر.انمنواكثراشهروذلك،وينكرون

معتبز،تأويلهالمردودالتاويلذلكمنالممنوعهؤلاءمنكلثم

هؤلاءمنكثيربل،جيدةوفضيلةواسعوعلمذكيذهنذوأنهبمعنى

المعظمينمنكثيرمنأفضلأنهفيهأتباعهيعتقدعليهمالمردود

المسلمونأجمعالذيأوالمهتديبأنه"المعتبر"فسرتفإن،غيرهعند

:وجوهمنفالجواب،أمانتهعلى

الباطلتأويلهبليرد،لاهذامثلتاويلاننسلملاانااحدها:

فيه.غلطالذيوحديثهالضعيفةفتواهتردكمايرد،

عندنا،المتكلميناسممطلقفييدخللاهذامثلأن:الثاني

المتكلمين.لفظاستعمالبهيشهدكما

المتكلمينتأويلقلنا:فاناذكر،مالغيرمنعهذاأن:الثالث

]علم[منتأويلأننسفملا:فقيل،باطلالمحدثينلتأويلالمخالف

قط،هذاادعيناماونحن،باطلهداهالامةعنداستفاضمناوهداه

فهمفإنه،المخاطبمعنزولهوإنماالكلامهذامنذكرناهوما

يحفظونه،أوالحديثيروونالذينالمحدثين"الحديث"أهلقولنامن

المنتسبونهمالحديثأهلفان،نعنهولملفطناعليهيدللاوهذا

روواسوا!لى،كذلكالقرانأهلأنكماوعملا،وفقهااعتقاداإليه

التابعيناسمالعبارةهذهمثلفييدخلبحيث،يرووهلمأوالحديث

والاسودوعلقمة،وذويهالمسيببنسعيد:السبعةكالفقهاء،وتابعيهم

والنخعيسيرينوابنوالحسنومجاهدوطاوسوعطاءوطبقتهما،

75



عونوابنالسختيانيوأيوبسعيدبنويحيىومكحولوالزهري

وأحمدوالشافعيوالسفيانينوالحمادينومالكعبيدبنويونس

الحارب.بنوبشرعياضبنوالفضيلسحاقوا

حرمواالمحدثينمنالمعتبريناننسلملامرادنا:قلتمفإن

جنسمنيمنعوهلمأنهمبمعنىيتأول،أنالمعتبرالمتكلمعلى

نألهسوغوالكن،المعينالتأويلمنيمنعوهلمأنهملا،التأويل

كانوان،يقضيأنوللقاضييفتيأنللمفتييسوغكما،يتأول

فييخالفقدالمتأولكذلك،وفتاويهأقضيتهبعضفييخالف

جنسها.منممنوعايكنلموإن،تأويلاتهبعض

ظاهرهمانقلإن:فلتملأنكمهذا،يخالفكلامكمأولا:فلنا

القواعدغيرعلىأودليلبغيرالتأويلعلىحملناهالتأويلمنالمنع

عليهردهوقدالمشاهيرمنتاويلاتاولمنكلأنومعلوأ،الكلية

بل،عندهالعلميةالقواعدوعلى،عندهمنبدليلتأؤلهفانماغيره

وامتناعالتأويلذلكوجوبفيقاطعةأنهايزعمالتيالأدلةيقيم

بأنهوفطعهمالقبلةعلماءجماهيرمخالفةمعالظاهر،علىالإقرار

قدكلهمأوأكثرهمأومنهمكثيراولعل،تأويلهفي!مخطىأوضال

وإنالأجساد،حشرنفاةيكفرونكماالتأويل،بذلكيكفرونه

وضعوها.قواعدوعلىادعوهالادلةالرسلبهجاءتماتأولوا

العلماءبين"توفيقا:قولكم-عجبولاهذا-منواعجب

علموقد؟سبيلمنهذاإلىفهل"،بعضهمتخطئهمنلهموصيانة

والأحاديث:الاياتتأويلمنكثيرفيالقبلةأهلاختلافبالاضطرار

تصرففهلصرفتوإذاظاهرها؟علىتقزأمظاهرهاعنتصرفهل
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بعضبتكفيرمشحونةوالنقولالكتببلكذا؟إلىأمكذاإلى

أمرفهذاالمتأولينبعضتخطئةوأما.تخطئتهعنفصلاالمتأولين

والشعروالحديثوالتفسيروالفروعالأصولفيبالاضطرارمعلوم

منهوإنماالقبلةأهلبينالاختلافعافةبل،ذلكوغيرواللغة

يخالفهوجهعلىوتأويلهماوالسنةللكتابفهمهفيبعضهمتخطئة

.الباقونفيه

وإن،لهسوغناهالقواعدعلىبدليلتأولمنكل:قلتمفان

يخطىء.قدكان

والروافضوالخوارجوالقدريةالجهميةتأويلفيكونقلنا:

وهذاخطأ،كانتوإنسائغةكلهاوالفلاسفةوالباطنيةوالوعيدية

جميعأنالاسلامدينمنبالاضطراربلالقديمبالاجماععلممما

علىالتأويلاتهذهجميعتسويغبل،سائغةليستالتأويلاتهذه

يسوغلاالامةفرقجميعفانكلها،الفرقهذهإجماعخلاف

التاويلات.جميع

يخالفونالذيالمتكلمين"تأويلقلنا:إنمافنحنثانئا:وقلنا

يطلانمنيلزمولاموصوف!،تأويلوهذا،"باطلالحديثأهلبه

المخالفالتأويلأبطلنافاذا،المطلقالجنسيطلانالمقيدالنوع

نحرموانالدنيا،فيتاويلكلنمنعانيلزمنا]لا[الحديثلأهل

0)1(.000.الحديثاهليخالفلاتاويلايتأولانمعتبركلعلى

"بياض".:بعدهالاصلفيكتب)1(
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كونهاأما"،باطلةالتأويلات"هذهقلنا:نحنثالثما:وقلنا

"إنفقولكم،الكلامهذافيلهنتعرضلمفهذامحرمةأوسائغة

يحرملممعتبراوإنيتأولوا،أنالمعتبرينيمنعوالمالمعتبرين

أجنبيهوبل،يقابلهولاكلامنايمسلاكلام"الموصوفالتأويل

كلأنادعيتمإن،نعم.الجوابيستوجبفلا،متوخهغيرعنه

ففرققولنا،نقيضفهذاصوابأوحقبعضهأوالمتكلمينتأويل

الفقهاءانترىألا،وحليتهحرمتهوبينوفسادهالتأويلصحةبين

وإن،الجملةفيالتأويللهميجوزالاحكامنصوصتأويلهمفي

الاجتهادللفقيهيجوزكماخطأ،أنهيظهرقدبعضهمتأويلمنكثيركان

والاقضية.الفتاوىبعضببطلانيحكمقدكانوانوالقضاء،الفتيافي

كل:يقولانيمكنهلا،مصيبمجتهدكل:قالمنأنعلى

والاخركذا،الايةبهذهأرادالله:يقولالمتأولفان،مصيبمتأؤل

نإلااللهم،يجتمعانلاوالاثباتوالنفيهذا،يردلم:يقول

نأعمرومنوأرادهذا،يفهمأنزيدمنأراداللهإن:قائليقول

يخالفهمنإلايقولهيكادماالاعتقاديةالأمورفيوهذاهذا،يفهم

المتكلمين.منطائفةالعملياتفيقالهقدكانوإن،الناسجمهور

الطوائفمنصنفاالمتكلمينمنبالمعتبرينأردنا:قلتمفان

وأالمعتزلةكافةأومثلا،الأشعريأصحابمنكالمتكلمين

ذلك.ونحوالفقهاءمنالمتكلمين

:وجوهمنعنهفالجواب

عليهينكرهاتأويلاتلهإلاهؤلاءمنواحدمنماأنه:احدها
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نفسههو]من[هؤلاءمنبل،وغيرهمالحديثأهلمعاصحابهبعض

الحديث.لاصحابأخرىويصححهويسيغه،تارةيبطلهأوالتأويليحرم

وغيرهمالحديثوأهل،التأويلفيالناسأكثرفمنالمعتزلةأما

تحريمالهمالمخالفةتأويلاتهمعليهمينكرونالمسلمينعلماءمن

وإبطالا.

:أصنافثلاثةفهمالاشعريصحابوأما

كالوجهالقرانفيالمذكورةالسمعيةالصفاتتأويليحزمصنف!

"الإبانة"،فيالاشعريذكرهالذيهووهذا.ذلكويبطل،والعينواليد

الباقلانيابنبكرأبوذكرهالذيوهو،جميعهمالسنةاهلعنحكاه

فوركابنأبوبكروذكره،نشاذابنعليوأبو)1(،أصحابهأفضل6

الثاني.بالقولالمتمسكونالاشعريةوعليهوغيرها،اليدفي

وهذا.فسادهولاصحتهفييتكلمولا،التاويليحرموصنف!

قولوهو"النظامية")2(،رسالتهفيالجوينيالمعاليأبوذكرهالذي

المتكلمين.منالمفوضةأكثر

مطلقا.يبيحهمنومنهم،الحاجةعندللعلماءيبيحهوصنفط

مختلفونهؤلاءوجميع،وغيره"إرشاده")3(فيالجويتيقولوهذا

وفسادها.التأويلاتبعضصحةفي

مضى.فيماوالباقلانيالاشعريكتابيإلىالاحالةسبقت)1(

32.33-ص)2(

67.71-ص)3(
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وصحةوجوازا،تحريماالتأويلفيمختلفون-ترى-كمافهؤلاء

.وفسادا

فيمختلفونفانهمتأويلاأكثركانواوإنفهمالمعتزلةواما

منكثيرجنسفيايضاومختلفونوفسادا،صحةالتأويلاتعامة

تتأؤلهل:ونعيمهالقبرعذابنصوصفياختلافهممثل،التأويل

:والحوضوالميزانالصراطنصوصوفيظاهرها؛عل!تجرىأو

ذلكتأويليبيحمنمنهم.ذلكغيرإلى،تتأوللااوتتأولهل

ويبطله.يحرمه]من[ومنهم،ويصححه

وانما،التأويلاتأجناسفيالامةمذاهباللهشاءإنوسأذكر

المعتبرينهموجعلهمالكلاماهلمنلفرقةتعصبمننهناالغرض

المعتبرينمناحداأنويدعيالتأويللهميبيحبحيث،غيرهمدون

حرموقدإلاطائفةمنماإذ؛ذلكلهيصحلم=عليهميحظرهلم

التأويل.منأنوااععليهاوأنكر

وتسميتهاغيرهادونطائفةالقائلتعتينان:الثانيالوجه

]قول[مجردفان،والتعصبالتحكممننوعأنهيخفىلابالمعتبرين

منأوالحديثأهلمنأناأواشعري،اومعتزلياثا:القائل

منبهيصير]لا[،حنبلياوشافعيأومالكياوحنفيإنياو،الفقهاء

كانمابذلكالشرعفيلهيباجبحيث،ورسولياللهعندالمعتبرين

عليه.محجوراكانماالتأويلمنلهويسوغمحظورا،

لأهلالمخالفالكلامأهل"تاويلقلنا:انا:الثالثالوجه

باطلا،معينةطائفةتأويليكونأنيوجبلاوذلك"،باطلالحديث
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علينا.هذايردفلاباطلا،معتبرتاويليكونانيوجبولا

يبينماالكثيرةالنقولمناللهشاءإنسننقلأنا:الرابعالوجه

منطائفةكلعنالصادرةالتأويلاتإنكارمنالإسلامأهلعليهما

الله.شاءإنالمتكلمينطوائف

سندهجعلالذيبالموجبالقولسؤالتوجيهعدمفيكلهفهذا

منالمعتبرينتأويلمثعواالمحدثينمنالمعتبرينأننسفم"لا

".المتكلمين

دليل،بغيرالتأويلعلى5حملناالمنعظاهرهمانقل"فان:قولكم

عنلهموصيانةالعلماءبينتوفيقا،العلميةالقواعدغيرعلىأو

:لوجوهواردغير"بعضهمتخطئة

يسلكهولايبيحهلاقواعدوبغيردليلبغيرالتأويلأن:أحدها

وأكفاراكانواسواء،العلمإلىالمنتسبينالناسعقلاءمنأحد

والباطنيةالفلاسفةمنتأويلاالناساشدفان،مبتدعةاومستنة،مؤمنين

التأويلاتلتلكالموجبةالعقليةالأدلةلقيام-زعموا-يتأولونإنما

والسمعية.العقليةالقواعدعلىيجرونهاأنهمويزعمون،عندهم

فرسانأنهميزعمونفانهمأظهر،ذلكفيفأمرهمالمعتزلةماو

والمواردالعقليةبالقواعدله)1(الحافظين،الإسلامودعاةالكلام

والاشعريةوالمتكلمينوالمحدثينالفقهاءمنخالفهممنوأن،السمعية

،واضطرابفتنةأهلوهم.الناسحشوهموغيرهموالكراميةوالكلابية

منصوبا.الأصلفيكذا)1(
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اللهماالقياسفيالاختلافمنوالبغداديينمنهمالبصريينبينثم

عظيم،خلاف!البغداديينوشيوخالبصريينشيوخبينثم،عليمبه

العلمية.القواعدوعلىعندهبدليليتأولإنمامنهموكل

الحديثأهلإلىالمنتسبينالمتكلمينمنونحوهمالأشعريةبل

منهموالمتأولوحظرا،وحلاوفساداصحةالتأويلفيمختلفون

القواعد.وعلىللدليليتأولإنما

خالفهفقدالقواعد،وعلىبدليلتأولإنمامتأولكلكانفإذا

يحملأنيمكنفكيف،التأويلفيوغيرهمالحديثأهلمنغيره

والقواعد؟الدليلمنالخاليالتأويلعلىإنكارهم

صحيح،دليليعضدهلاالذيالتأويلأنكرواإنما:قلتمفإن

يزعممتأولهكانوان،الصحيحةالقواعدعلىجاريايكنولم

صحيحة.وقواعدصحيحبدليلاعتضاده

المخالفةالكلامأهلتأويلاتجميعفينقولفهكذاقلتا:

الصحيحة.القواعدوعنصحيحدليلعنخاليةإنها:الحديثلاهل

الموافقةسبيلعلىإلابموجبهيقالأنيسغلممدعياهذاكانوإذا

الصحيحة،والقواعدالدليلعنخلوهاببيانيطالبأنيسوغوإنمالنا،

قوله.فسادليبينوقواعدبدليلتأويلهاقترانالمتأوليبينأنأو

صرحواوتحريماإبطالاللتأويلالمنكرينأن:الثانيالوجه

بالدليل،اقترانهاالمتأولونادعىالتيالتأويلاتأعيانفيبذلك

بتحريمأيضاوصرحوا.حضرمابعضذلكمناللهشاءإنوسنذكر

بدليل.اقترانهصاحبهزعموإنالتأويل
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المخالفالكلامأهلتأويلببطلانإلانحكملمأنا:الثالثالوجه

عنالخاليالتأويلبتحريمأوبإبطالقلتمفاذا،الحديثلاهل

نأيمكنلأنه،أبطلناهمالوجودنفياهذايكنلموالقواعدالدليل

فاناوالقواعد،الدليلعنخليرفعناهالذيالتأويلهذا:يقال

قلتم:فان.منهنوعإبطالعلىووافقتم،التأويلمننوعاأبطلنا

فيها.نازعناكموالقواعد،الادلةعلىجاريةالتأويلاتهذه

أهليكونأنلمنعمستندايصلحلاتموهذكرماأنفحاصله

التأويلات.أعيانفيالمتكلمينخالفواالحديث

علىالجاريبدليلالمقرونالتأويل"إنقولكم:الرابعالوجه

تقريرفيالشانوإنما،فيهننازعكملا"،صحيحالعلميةالقواعد

تعلمونفإنكم،لهالمحققةالقواعدوتثبيتللتأويلالمصححالدليل

عليهاهتأويلاتهميضعونقواعدلهمالقبلةمنالتأويلأهلجميعأن

أهلأننسلم"لالقولكمسندايكونأنيصلحلاالقدرهذاثم

والغرض،تقدمكما"المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعواالحديث

الحديثأهلمذهبتقريروأما.يتوجهلابالموجمماالقولنهنا

عليها.يردوماالدعوىتحريرفيبعدلانا،موضعههذافليس

بصحتهالعقليشهدتاويلاحرممعتبراأناسلم"لا:قولكم

نأيرىولاالتقليد،بأسريرضىلامتبحرلعالم،إليهالحاجةعثد

اللهنعمأجلمنهوالذيالبصيرةنورالحقائقكشففييستعمل

العبيد".على

مثلتحريمالناسمناحدعنحكىالذيمناولا:فنقول
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خارجأجنبيشيءمنعفمنعه،نقصدهولمنذكرهلمشيءهذاهذا؟

له.توجيهلامنعوهذاكلامنا،عن

نتعرضلم،وفسادهالتأويلبطلانقررنانحنثانيا:ونقول

غيروفسادهالتأويلصحةفيوالكلام،إثبابولابنفيلتحريمه

والافتاءالاجتهادتحريمعدممنيلزمولا،وحطرهحلهفيالكلام

لوكذلكصحيحا،والقضاءوالفتياالاستدلاليكونأنوالحكم

صحيحة،تكونأنيلزملمالتأويلاتهذهعلىالاقدامجوازفرضنا

سوا!د،المتكلملمرادمطابقةغيرأنهايعني،باطلةتكونأنجازبل

مأجورا.أوعنهمعفواواثماكان

]من[الكلامصرفهوفيهنتكلمالذيالتأويل:ثالث!ونقول

بيانه.تقدمكمايعتضد،لدليلالمرجوحإلىالراجحالاحتمال

ومعلوم،بكلامهمرادهأوالمتكلممقصودبيانهوفإنماتأويلوكل

دلالةفإن،ومرادهالمتكلممقصودبمعرفةيشهدلاوحدهالعقلأن

هذهباستفادتهأخذالعقلنعم،العقلبهايستقللاسمعيةالخطاب

فيوعادتهالمتكلمبلغةالعلمالمعقول]إلى[انضمفإذا،الدلالة

نعم،كلامهبتأويلالعلمالعلمينهذينبمجموعيحصلفقدخطابه

المعاني،منمعنىيردلمالمتكلمأنأخرىوبأدلةبالعقليعلمقد

نأيعلمكما،بظاهرهليسإنه:قيلأو،اللفظظاهرإنه:ديلسواء

ملكاوتيتانها()1(شىءكلىمن>وأوطت:بقولهيردلمالله

.23:النملسورة)1(
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بقوله:يردولم؛ولحيتهالرجلوفرجسليمانوملكالسماوات

يردولموالنار؛والجنةالسماواتتدفرأنها()1(ئملثئصتدمر>

ونعلم.بصفاتهللخالقذلكشمول()2(شئئكل>خلق:بقوله

،الانسانيديمثليدين<)3(بيدي>خلفت:بقولهيردلماللهأن

المذكورةالصفاتنفيكمث!ءشىء()4(لتس>:بقولهيردولم

والسنة.الكتابفي

يشهدقدوانما،تأويلبصحةيشهدوحدهالعقلكانفاذا

صحتهالعقلبمجردعلمأنهصاحبهيدعيالذيفالتأويل،بعدمه

استفادهبماالعقلانكلامكمفسرتمإننعم.محزممردودتأويل

لموانحقفهذا،التأويلصحةيعلموغيرهاالسمعيةالعلوممن

التأويلهذامثلتحريمحكيناماونحن،عليهدالااللفظظاهريكن

آخر.كلامتحريمهيمنعولااحد،عن

الحقائقتقريرالغرضفإن،متبرعينعليه-اللهشاءإن-وسنتكلم

والتعاند.التجاهلمنالمبطلونيقصدهمالاالفوائد،وتحصيل

منكثيريقولهلماموافقة"إليهالحاجة"عندقولكمرابعا:ونقول

علمناإذاأناذلكوبيانالعلماء،إليهاضطرالتأويل]أن[منالناس

بعضورأيناالامور،منأمرانتفاءمثلاوالسمعيةالعقليةبالأدلة

.25:الاحقافسورة)1(

.201:الانعامسورة)2(

75.:صسورة)3(

.11:الشورىسورة)4(
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قلناإنلأنا،تأويلهإلىاحتجناظاهرا،إثباتهتقتضيالنصوص

لزمبنفيهماقلناوإن،النقيضينبينالجمعلزمالدليلينبمقتضى

التأويلومحذوردلالتهما،منالدليلينتعطيلفيهثم،النقيضينانتفاء

منفلابدأحدهما،دلالةتعطيلغايتهإذالمحذور،هذامنجزء

لأنهالمثبتالدليليقدمانيجوزولاالآخر،وانتفاءاحدهماثبوت

عنه،مدلوليتخلفيجوزلاوالقطعي،قطعيوالنافيظاهر،

الظاهر.دونالقطعيالدليلمدلولإثباتفتعين.الظنيبخلاف

السمعيالظاهرعليهرجحنافلوعقليا،كانإذاالقطعيولأن

فالقدح،السمعأصلوالعقل،العقليالدليلذلكفيالقدحلزم

قدحالأصلفيوالقدح،السمعيأصلفيقدحالقطعيالعقليفي

الشيءواثبات،السمعيفيقدحاالسمعيتقديمفيصير،فرعهفي

دونالعقليالقطعيمدلولإثباتتعينواذا.محالنفيهيقتضيبما

إلىالظاهرمعنىنفوضنإما:أمرينبينفنحن،السمعيالظاهر

نؤولهأنأو،الظاهرةدلالتهبانتفاءعلمنامع،وتعالىسبحانهالله

.الكلامفييسوغوجهعلى

السلف،طريقالنفاةالمفوضةطريقيسمونالتقريربهذاوالقائلون

منوغيرهالأشعريقوليوأحدالحديثأهلطريقعندهموهو

:أقوالعلىهذافيهمثم.الكلامأهل

هذاإلىوذهب،التأويلويوجبونهذايحرمونالمتكلمينفغلاة

الأشعرية،منوكثيرالمعتزلةأكثرقولوهو،أقوالهأحدفيعقيلابن

العامة.دونالعلماءعلىيجببانهكلامهيفيدمنهؤلاءومن
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)1(.قوليهاخرفيالجوينيالمعاليكأبي،التأويليحزممنومنهم

حامدكأبي،القليلعلىإلاالخلقأكثرعلىيحرمهمنومنهم

.وغيره)2(الغزالي

هذاويعد،والتأويلالتفويضمنواحدكليسوغمنومنهم

بأحاديثكالعلم،تحرمولاتجبلاالتيالتطوعيةالعلوممن

والاحاديث،الاسرائيلياتوالأحاديثالامموأخباروالفتنالملاحم

هذهكانتوإن،ذلكونحووالجنالملائكةلاوصافالمتضمنة

الكفاية.علىفرضاضبطهايكونقدالعلوم

يحرمفلا،تقدمكماإليهالحاجةتدعوقدالتأويلأنمنعكم

:لوجوهالمتبحرالعالمعلى

ادعىفمن،الاباحةوالاصل،لتحريمهموجبلااناحدها:

الدليل.فعليهالتحريم

ورسوله،اللهمرادومعرفةالعلمطلببابمنهذاأن:الثاني

اللهكلامبتاويلالعلمفكيف،الجهلجنسمنخيرالعلموجنس

محرما؟هذايكونكيف؟رسولهوكلام

نتأوللمإنوالمبتدعةالكفارمنللحقالمخالفأن:الثالث

شبهةووقوعع!يو،بالرسولالظنسوءلزمالنصوصهذهلهم

سبق.كما"النظامية"العقيدةفي)1(

".الكلامعلمعنالعوامإلجام"كتابهفي)2(
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القرآنعنالناسونفور،رسولهوكلاماللهكلامفيالاختلاف

إلىأسرعهووالتأويل.الحقعنالباطلأهلونفور،والاسلام

تعليلبمنزلةيكونأنأحوالهفأقلالانقياد،إلىوأدعىالقبول

علىالاطلاعفائدةفيهالتعليلفإن،المنصوصةالشرعيةالاحكام

يحصللاماوالايمانالعلممنبسببهايحصلالتيالشارعحكمة

الذيالخطاببتأويلفكيفإليها،تدعولاالحاجةأنمعبدونها،

والسمعية.العقليةالقواطعظاهرهعارض

نأويحبالتقليد،بأسرصدرهيضيقالذكيالطالبأن:الرابع

علىبالوقوفإلاعقلهويرضىنفسهتقنعفلا،العلمبحبوحةإلىيخرج

فإذا،والضيقالحرجوصدرهالشبهاتعقلهيعتوربدونهوهو،التأويل

لووالبدن،عقلهورضيصدرهوانشرحقلبهاطمأنالتأويلعرف

لاباحهبفمدهالضررلهيحصلدواءأولغذاءوشرابطعامإلىاحتاج

إذاوالمسافرللمريضالواجبالصومفيالاكلأباحقدبل،لهالله

زيادةخافإذاالصلاةفيالقيامتركوأباح،بالصوممشقةوجد

لعقولهاالقلوبعدمهيضرمايبيحلافكيفالبرء.لطولاوالمرض

يتأخرأو،والدينالقلبمرضبعدمهويزيدلوجودها،والنفوس

والاشربةالاطعمةأنوكما.والنفاقالكفرمرضمنالشفاءبفقده

وأمزاجهم،قواهمباختلافإليهاوحاجتهمالناسشهوةلختلف

بطيبةمقيماكانومن،غيرهيقرمهلامااللحمإلىيقرممزاجفرب

،الشامسكانشهوةبخلافالرطبإلىشهولهكانتالجدادإبان

والحراثين--كالحمالينوأكثرأقوىالبدنيةرياضحهكانتومن

أشدهالطعامإلىحاجتهمكانت
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الاموردركإلىشوقهكانذكياكانفمن،والطرقالعلومكذلك

عنوالبحثالعلومفيالنظربكثرةعقلهراضومنأشد،الدقيقة

عليهاوالوقوفمنهاالازديادإلىحاجتهكانتوأصنافهاأسبابها

يحصلفقطالاحكامفيولووالسنةالكتابفيوالمتعمقونأشد.

لاماالنصوصمنكتيرمعانيمعرفةإلىوالشوقالحاجةمنلهم

والمستحبالواجبنقلكانوإذا.المعرضينمنلغيرهميحصل

الشوقوإنما؟يحرمفكيفأشباء،إلىوالشوقالحاجةيستلزمقد

لاالبهيةوالمناظرالشهيةالمطاعميرلممنولهذا.الادراكبحسب

لصنوفبصيرتهعينتنفتحلمفمنبها.المبتلىكشهوةيشتهيها

الادراكإلىيحتاجلا،المعالمأنواعقلبهفيتوسعتولا،المعارف

يشتاقولا،المستفادةوالمعارفالوقادةالبصائرأوليكحاجة

لامتبحير"لعالم-:الله-أيدهالسائلقولتقريروهذا.كاشتياقهم

التقليد".بأسريرضى

أفضلمنالبصيرةبنفوذعبادهعلىاللهنعمةأن:الخامس

الحقائق،إدراكأفضلمنورسولهاللهمرادحقيقةوإدراك،النعم

المطلوبهذامثلفيالجليلةالنعمةهذهاستعماليحرمفكيف

فيالابدانقوىاستعمالتحريممنقبحإلاذلكوهل؟الشريف

فيالاموالإنفاقوتحريم،العالمينربوعبادةالدينأعداءدفع

والنعيمالعلىالدرجاتلطلبتحريمهذاتحريمبل.اللهسبيل

يوجبه.لمإنيستحبهبلهذا،مثليحزملاوالله،المقيم

بلاالظاهرةدلالتهاعنالمصروفةالنصوصإبقاءأن:السادس

وتأويلهامقتضاها.وتقفدموجبهااعتقادإلىذريعةبنفيهامعينتأويل
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والثانيللامصار،الأسواربناءمثلالاولفيصير،المادةهذهيحسم

لوجوههن،الحسانالنساءكشفبمنزلةالاولبل.سوربلاكتركها

يعاشرونالصباحالمردانتركبمنزلةالاولأوكسترها،والثاني

الثانييكنلمفإن.العشرةهذهمنكصؤيهموالثاني،الأجانب

مباحا.يكونأنمناقلفلامستحباوواجبا

وطريقة،أسلمال!لفطريقة:الناسبعضقولمعنىوهذا

بالاخبارمخاطرفيهاالتأويلأهلطريقةلأن؛وأحكمأحزمالخلف

يكونأنويجوزصوابايكونأنيجوزالذي،بالظناللهمرادعن

بالظن،عليهالقولتحريموالاصل،يعلملابماعليهقولوذلكخطأ،

الاعتقاداتموادحسمالتأويلأهلطريقةوفي.سلمتركهاوكان

حكم.وأحزمفكانت،الواردةوالشبهاتالفاسدة

قاصدهم،العدوأنبلغهمالمسلمينمنقومبمنزلةالمثالفيوصار

سورهمبهيمنيماأموالهممنيجمعانيسوغفهل،خالالمالوبيت

البرد)1(بشدةالعدوواندفاع،الذرىلحوقإلىالعدومنلحفظهم

إحكاموفيهأصحابها،نفوسطيببغيرالاموالبأخذالمخاطرة

.الانحلالعنالدينبضبطوالحزم،الأموالوباقيللنفوسالحفظ

،الوجوبوقومالحظر،قومفيهايرىاجتهاديةمسألةهدهوهب

ويختلف.الأصلحفعليوجبونوقوم،الامرينبينيخيرونوقوم

.والاشخاصوالامصارالأعصارباختلافالأصلح

.غموضالعبارةوفي،الاصلفيكذا)1(
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رأيناهموما،كلهالقرانتفسيرفيتكلمواالسلفأن:السابع

فيه،القولتركانهأحدهمعنينقلانإلا،منهشيءتفسيرحرموا

سبيلعلىالخطأخوفتركهاو،علمبغيرغيرهعلىالقولحرمأو

الصحابةعنبالرواياتمشحونةالتفسيروكتب.ونحوهالورع

المعتبرينأنهذايدعيفكيفوغيرها،الصفاتاياتفيوالتابعين

ذلك؟حرموا

حرممعتبراأننسلم"لا:قولكممنذكرتموهلماتقريرفهذا)1(

يرضىلامتبحرلعالم،إليهالحاجةعندبصحتهالعقليشهدتأويلا

البصيرةنورالحقائقكشففييستعملانيرىولاالتقليد،باسر

العبيد".علىاللهنعمأجلمنهوالذي

:وجوهمنوجوابه

وإنماشيئا،وجوازهالتأويلجنستحريمفيتكلمناماأحدها:

وجدوفحصالانسانبحث"إذافقلنا:،وفسادهصحتهفيتكلمنا

]الحديث[أهلبهيخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقولهما

وباطنا".ظاهراالحديثأهلمعالحق]أن[وتيقنباطلا،

فيوقعالخلافأنالمستفيضةبالنقولاللهشاءإنوسنبين

المناظرةتلكنفسقيبيناقدبل،فاسداوصحيحةهيهلأعيان

إلى"التأويلان"منعكم97()صقولهمنصفحاتربعفيالسابقالكلام)1(

ولم،عليهالردفيبداثم،الخصملكلامالمؤلفمنوتوضيحتقريرهنا

تمامه.إلينايصل
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للتحريمثتعرضولمالتأويل)1(،منفيهاذكروهبمااليدتأويلفساد

فيهوإنماواخرهوأوسطهالكلامأولكانوإذا.للتحليلولا

نفياالتحريمفيفالكلام،وفسادهوالمطلقالمعينالتأويلصحة

غرضناالمقامهذافيناولولا.علينابواردليساخركلاموإثباتا

المختلفين،نصوصلذكرنابالكليةعليناالأسولةورودعدمبيان

الله.شاءإنالثانيالمقامإلىذلكنؤخروانما

كذلك،تكونلاوتارة،واردةموجهةتكونتارةالاسولةإن

يوجبلاماومنه،المستدلانقطاعيوجب]ما[منهالواردوالسؤال

]الله[شاءإنهديوالمناظرةالنظرحدودضبطعنأجابإن،انقطاعه

الله.منبمسالتهماعلياع!والنبيأمراللذينوالسداد،الهدىإلى

مضمونهالذيالعناديالضبطلا،الدينيالعلميالضبطوالعرض

فانتالمحضالاصطلاحواما.الحققصدعدمأوعلمبلاالكلام

قولهم:فيوتدينالنقلهذاحقيقةتعرفأنويجببالخيار،فيه

كانفإنشاء")2(.ماشاءمنلقالالإستادلولا،الدينمن"الإسناد

فييرىاللهأنالحديثأهلمذهب:يقالأنمثل-مشهوراالنقل

يطلبلم-ذلكونحوجمهورهماو،بالشفاعةوالإيمان،الاخرة

يرىاللهبانالحديثاهلمذهب:نقلفانالإسناد.هذامثلفي

لا:يقالأنفيجوزوحكما،نقلاهذاتضمنفقد،الصحيحهو

علمتم؟أينمن:أيضايقالوقد،الصحيحهوأنهنسلم

)1(

)2(

372(.362-)6/"الفتاوى"مجموعانظر

15(.)1/صحيحهمقدمةفيمسلمعنهذلكروىكما،المباركبنعبداللهقاله



فلانمذهب:قالإذاكتاباوخطابفيالادلةفيفالمستدل

بنقلالنقليعترضوقدمعارضتها،ولامنعلاعلمهيردلمكذا،

وأهذا؟ذكرمن:بانومعارضتهالنقلمنععليهوردالحكموفي.آخر

النقلمنعبينفرقلكن.بخلافهعنهفلاننقلقدأو؟حكاهمن

محضامنعايمنعلاالنقلفان،الدلالةمنعوبينالحكممنعوبين

نايعلمانمثل،المنقولذلكانتفاءدعلمالمانعيكونانإلا

ابنمالكسمع:قالكمن،ذلكبخلافروايتهاوالشخصمذهب

نإواماشيئاهمنهمالكسمعما:المعترضفسقولكذا،يقولعمر

بذلك.اكتثيوعدالتهخيرتهالظنعلىغلبفإنممكنا،صدقهكان

(.كاملةوليسمت.اعلمواللهوجد،ما)اخر
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الوسيلةفيقاعدة





آلريرالرحمفأللهتجص

اللهرضي-المسلمينوهداةالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

الأئمةاكابرمنجماعةنقلهاأقوالاعابفيمن-أجمعينعنهم

الأمة:هذهساداتوأعيان

كتابهفيالحنفيالقدوريالحسينأبوالشيخوردهماأولها:

وصورة،الكراهيةبابفي)1(الكرخيبشرحالمسمىالفقهفيالكبير

حنيفةأبوقال:قال،يوسفأبوحدئناالوليد:بنبشر"قال:اللفظ

:يقولأنوأكره،بهإلااللهيدعوأنلاحدينبغيلا-:عنهالله-رضي

يوسف.أبيقولوهو.خلقكبحىأوعرشكمنالعربمعاقد

أكرهفلا،اللههو"عرشكمنالعز"بمعقد:يوسفأبوقال

وبحق،ورسلكانبيائكبحقاو،فلانبحق:يقولانواكره.هذا

.الحراموالمشعرالبيت

للخلقحقلالأنهتجوز،لابخلقهالمسألة:القدوريقال

يجوز.فلا،الخالقعلى

الخطيةنسخهتوجد،الحنفيالفقهفيالكتبامهاتمنالكرخيمختصرشرح)1(

201(.3/:)1"العربيالتراث"تاريخانظروالهند.تركيامكتباتفي

/)01افنديؤادهلقاضي"الهدايةشرحالأفكار"نتائجفيمذكورةوالمسألة

793(.593-)6/عابدينابنوحاشية318()5/"الهنديةو"الفتاوى64(
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المسمىكتابهفيالقشيريالقاسمأبوالشيخذكرهماوثانيها:

عزاللهأسماءمعانيتفسيرعلىالمشتملالتذكير"علمفي"التحبير

لكليسأنهسبحانهالحقعلمقال)1(:أنهاللفظوصورةوجل،

ولأن(،)2(بهافادعولحستىألاثتماء>وبئه:تعالىفقال،مرضيةاسام

مدعيا،نفسكبأسماءتكونانمنلكخيرداعياربكبأسماءن-

لمبمنكنتبهكنتوإذايكن،لمبمنكنتبككنتإنفانك

وصف.وبينوصفبينفشتان،يزل

صحبمنبل،نفسهاسمنسيربهاسمعرفمن)3(:وقال

عرفمنبل،قدسهدارإلىوصولهقبلأنسهبروحتحققربهاسم

منزلته.الدارينفيوعلت،رهـلبتهسمتربهاسم

)4(فتاويهفيعبدالسلامبنالدينعزالشيخذكرهماوثالتها:

منبأحدالدعاءفيالتوسليجوزلا:قالانهاللفظوصورة،المشهورة

الأعمى.حديثصحإنع!ماللهبرسولإلاوالصالحينالأنبياء

تنفصافيهاأنمعانيهاعلىوالطاعنالأقواللهذهالعائبوزعم

.الحراموالمشعرالبيتبحرمةواستخفاقا،الصالحيناللهبعباد

هذهوالحالةتنقطصواستخفافالمذكورةالأقوالهذهفيفهل

لا؟او

.23ص()1

.018:الاعرافسورة)2(

22(.)صالتحبير)3(

83.ص)4(
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بعضعوائدبهجرتوماالانسانرايبمجردردهايجوزوهل

لا؟امالزماناهل

؟الاقواللهذهخلافالمتبوعينالاكابرالائمةعناشتهروهل

)1(؟جامعهفيالترمذياوردهالذيالاعمىحديثصحوهل

اعتقادويوجبالمذكورةالاقواليبطلمالفظهصريحفيوهل

خلافها؟

التحليفيجوزهليجزلموإذا؟تعالىاددهبغيرالحلفيجوزوهل

الله؟بغيروالاقسام

يكنلمإذافيها،والطاعاتذكرهاالمتقدمالاقواللهذهوالراد

ويزجر؟ذلكعنيردعهل،بهيدفعهاقاطعشرعيدليلعنده

عنه-اللهرضي-فأجاب

استخفا!ت،ولاتنفصالاقوالهذهمنشيءفيليس،ددهالحمد

نقصهممنمتنقصايكونوانما،اللهبشعائرولااللهعبادبصالحيلا

قربةالبيتحجيرىلاكمنبها،اللهجعلهمالتيمنزلتهمعن

بعضكانكما،ومنىومزدلفةبعرفةالوقوفيرىولا،للهوطاعة

بعضهموكان،اددهشعائرمنوالمروةالصفايرونلاالجاهليةاهل

اللهشعائرمنلاتكونان-الجاهليةفييعظمونهاكانواإذ-يخاف

عليه.الكلاموسيأتي)3578(.برقم()1



شعإدرمنآلصفاوأئمروة5!إن>:تعالىقولهاللهفانزل،الاسلام.

الصحاج)2(.فيذلكثبتكما،للطائفتينجوابا<)1(لله

فيها:اللهقالالتيوالضحاياالهديتعظيميرىلاوكمن

أجلإكمنفعفيهالكؤ3*"صِتقوهـالقلوبمنفإنهاالئهشقتريعظمومن>

.<)3(ا*شآلصيقالئيتإلىثممحلهامسمى

ونباتهالحرمصيديحرمفلا،اللهحرماتتعظيميرىلاوكمن

الخلقعلىالواجبفإن،المحرماتمنتعالىاللهحرمماوسائر

،المحرماتمنحرمهماواجتناب،العباداتمنبهاللهامرمافعل

اللهقالولهذا،رسلهبهبعثالذياللهدينمنوهذاهذافان

.(()4رلهعندلهصترقهواللهحرمتيمظمومن>:تعالى

اللهرسولشرعهكمافيهاللهيعبدأنالبيتتعظيمتمامومن

الأسود.الحجرويقبل،اليمانيانالركنانويستلم،بهفيطاف!يو،

وتقبيل،الشاميينالركنيناستلامتعظيمهمن:قائلقالقلو

جدرانمنالاسودالحجرغيرتقبيلأو،بهوالمسحإبراهيممقام

غلطا.هذاكانتعظيما-الناسبعضيظنهقدمماذلكونحو،الكعبة

تنقطمواستخفاف!هذاعنلينهيك:فقالدلكعنناهنهاهوإذا

ثانيا.غلطاغلطهدكان،البيتبحرمة

)1(

)21

)31

)4(

.158:البقرةسورة

عائشة.حديثمن)1277(ومسلم()1643البخاريأخرجه

32.33-:الحجسوره

03.ـ:الحجسورة
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لاعباسابنفكانبالبيتومعاويةعباسابنطافلماولهذا

فقال،الاربعةالاركانمعاويةواستلم،اليمانيينالركنينإلايستلم

فقال،اليمانيينالركنينإلايستلملم!لمجماللهرسولإن:عباسابن

لقذ>:عباسابنلهفقالمهجور،شي!البيتمنليس:معاوية

ابنووافقمعاويةفسكت()1(،ح!نةأشؤدلهرسولفىلكمكان

)2(
.س.

فأجابهشيء،مثهيهجرلامعظمكلهالبيتبأناحتجفمعاوية

لامته،ع!ج!النبيشرعهمااتباعفيهايجبالعباداتبانعباسابن

الشعائر.تعظيممنذلكفييراهلماعبادةبرأيهيشرعأنلاحدليس

.عباسابنمعالصوابأنوعلم،معاويةفوافقه

قبللماالخطاببنعمرأن)3(الصحيحينفيثبتماوكذلك

تنفع،ولاتضرلاحجرأنكأعلمإنيوالله:قالالأسودالحجر

قبلت!هلمايقبلكع!ي!اللهرسولرأيتأنيولولا

متابعةعلىمبناهاالعباداتأن-عنه]الله[-رضيعمربين

أصلين:علىمبنياالاسلامدينكانإذ،لمجم!الرسول

شيئا.بهيشركلا،اللهإلايعبدلاأن:احدهما

)1(

)2(

)3(

.21:الاحزابسورة

وللحديث.عباسابنعنمجاهدطريقمن217()1/احمدبنحوهخرجه

عندواصله474(.473،)3/الفتحفيالحافطذكرهااخرىطرق

.()9126مسلمعندفقطمنهالمرفوعوالجزء)8016(،البخاري

.(0271)ومسلم(1،5016،0161)795البخاري



شرعمنبشرعيعبدهلا،الدينمنبماشرعيعبدهأن:والثاني

شر!ؤللهمأتم>:فيهمقالكالذين،اللهبهيأذنلمماالدينمن

<)1(.لمهبهيأذنمالتملدلىمنلهمشرعوا

كما،مضرتكونخافمنفعتكنرجونقبلكلمأناعمرفأخبر

ولاتضرلاحجرانكنعلمبل،بأوثانهميفعلونالمشركونكان

ذلكفصار،باتباعهاللهأمرنا-وقدقبلكالرسولأنولولا،تنفع

البدعوأهلوالمشركينكالنصارىلسنا،قبلتانلما-مشروعةعبادة

الله،بإذنللهإلانعبدلابل،اللهإذنبغيراللهغيريعبدونالذين

آددهإلىوداعياخ،*.4وبدنراومبشراشهداارسساإنا>:لنبيهقالكما

فيهاذنبماإليهيدعورسولهأنفبينإ()2(،4ص-وسراجامنيرابإذنه

ياذنلمماالدينمنشرعواكالذين،بهيأذنلمبمالا،الشرعمن

الله.له

المناكب؟عنوالابداءالانالرملفيمعمر)3(:قالوكذلك

كناشيئاندعلا:قالثم،وأهلهالشركونفىالاسلاماللهأطأوقد

قعلناه.إلاع!ي!اللهرسولعهدعلىنفعله

بالاضطباعالقضيةعمرةفيأصحابهأمر!ي!النبيانوذلك

الركنينبينبالرمليأمرهملمولهذا،قوتهمالمشركينليريوبالزمل

)1(

)2(

)3(

.21:الشورىسورة

.4546-:الاحزابسورة

.()5016البخاريعندوأصله.عنه()1887داودأبواخرجه
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)1(.إليهمينظرونالمروةجبلبقعيقعانكانواالمشركينلان،اليمانيين

الاسود،الحجرإلىالاسودالحجرمنورملاضطبعحجلماإنهثم

،فعلناهلماذلكيشرعلملوأنهعمرفبين.لامتهشرعاذلكفجعل

.ذالبإذأوجبهالذيالسببلزوال

الذيبيتهوفيها،اللهشعائرفيها-الله-شرفهامكةأنومعلولم

صيدهوحرم،صلاتهمفيباستقبالهالناسوأمر،إليهالحجاوجب

.البقاعمنلشيء!مشتهلمماوالخصائصالفضائلمنلهواثبت،ونباته

اللهارضواحباللهارضلخيرإنك"والله:لمكةلمجيوالنبيوقال

قوميأنولولا-،إلياللهأرضوأحب:روايةوفي-اللهإلى

صحيح.حديث:الترمذيقال")2(.خرجتلمامنكأخرجوني

لكونهمااليمانيينبالركنينإلايحمسجأنيشرعلماللهكانفإذا

فياللهيمينبمتزلةلكونهالأسودالحجرويقبل،إبراهيمقواعدعلى

الذيإبراهيح!مقاميقبلولا،الكعبةجدرانسائريقبلفلا)3(،الارضل

فيهيصليكانالذيلمجيوالنبيمقاميقبلولا،بهي!مسحولاهناك

نافمعلولمبه-يحمسحولاع!يوالنبيقبريقبلولا،بهيتمسحولا

الاسماعيليووصلها)4256(،البخاريعندالمعلقةعباسابنروايةفيكما)1(

51(.0)7/"الفتح"فيالحافطذكركما

حديثمن)8031(ماجهوابن)2593(والترمذي503()4/احمداخرجه)2(

صحيح.غريبحسنحديثهذا:الترمذيقال.الحمراءبنعديبنعبدالله

)5/93(.المصنففيوعبدالرزاق)2/69("الحديث"غريبفيقتيبةابناخرجه)3(

،وغيرهجابرعنمرفوعاويروى.عنهصحيحوهو،عباسابنعلىموقوفا

)3/163(."المسائلو"جامع)223("الضعيفة"انظر.رفعهيثبتولا
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وغيرهابالشامما)مثلالبلادببقيةالتيوالصالحينالأنبماءسائرقبور

غيرهما،أولمسيحأوإبراهيممقامإنها:يقالالتيالأمكنةمن

بهاكانإنه:يقالالتيلربوةو،الدموكمغارة،ببرزةإبراهيمكمقام

،والمغاراتالجبالمنوغيرهماحراءوغارموسىوكطور،وأمهالمسيح

وكصخرةوغيرهما،والقرابةالصحابةمنالصالحينقبوروكسائر

يستلمولاذلكمنشي!لىيقبللا]بان[أولىوغييرها(المقدسبيت

ولااليمانيينالركنينبمنزلةذلكمنشي!ديكونفلا،بهيطافولا

حجرأنكلأعلمإنيوادده:عمرقالولهذاالاسود.الحجربمنزلة

قيلت!.لمايقبلك!مادلهرسولرأيتأنيولولا،تنفعولاتضرلا

لم!اللهرسولكانإذ،يقبلماالاحجارمنليسأنهعلىيدل

ذلك.منشيءتقبيلعبس

ظنهأحدكماحسن"لو:الكذابينبعضيرويهالذيوالحديث

هذاوإنما،العلمأهلباتفاقمفترىكذببه")1(اللهلنفعهبحجر

تعالىوقال،بالحجارةظنهميحسنونالذينالأصنامعبادقولمن

لهماأنت!بهنمحصبآدئهدوتمنتعبدونوماإئم>:لهم
)2(ءء*.يروص

والحجطرةالناسوفودهالتىألنارفأتقوا>:تعالىوقال،لى4؟!!هـردوت

يتصرولإيممتمعلامالقبدلميأتجا>:الخليلوقال()3(،إ؟صللبهفربنأعذت

)1(

)2(

)3(

منإنه)24/335(:الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال،لهأصللاموضوع

وضعمنهو913(:)ص"المنيف"المنارفيالقيمابنوقال.المكذويات

.الأوثانعبادالمشركين

.89:الانبياءسورة

.24:البقرةسورة
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نه-ألميرو>:العجلعبادعنتعالىوقال،)1(/*ة*(شجاعنكيغنىولا

قالانهالخليلعنتعالىوذكر()2(.سبيلاتهدجهمولايكمهملا

الاءاباءناوحدناقالوا*لبن*لمجونالاأشماكتى-آقمالثلهذه>ما:لقومه

اجئتناقالو!!4مب!ضنلفىاباؤ!موأش!كنت!لقدقال/ش*ةلى!

وأنافطرهنصألذىلاؤضىولمحؤترئأرئبئبلقال؟3صألذعبينمنأمأشابالحق

-*ء*مذبرينتولواأنبغداصعمكولا!يدنوةلاللهبرِفي*خألشهدلىمنذل!عك

هذافعلمنقالوافي!!*يزجعوتإليةلعلهمالم!بيراإلاذاجذفجعيض

قالوا%6إبنهيم،لهيقاليذكرهمفتىسمعناقالواإيماا/9ِلدنصلمنإنهثالهتنا

ئاالتناهذافعقتءاشاقالوافير(يثحهدوتلعفهتمألاساعينعكبه-فأتوأ

-*صينطقون!انواإنفشلوهتمصذاكبيرصمفعلإقيقال6اءبنصصِ

برلأوو!رمرءو-5ِمىِصهِ!ر
رءوسهمعلىلبهسواشم*أ*4ألطدوناشمإنكمفقالواأنفسهمإكفرجعوا

لاأدئه!مادوتمنافتغجدوتقال*-فيينطقوتهؤلاءماعلضتلقد

أفلاأدلهدونمنتعبدونولمال!أ!نى،ايضركتمِولاشئاين!م

والده/*9*!لخعونما>أتعتدون:الاخرالموضعوفي.(1()6لم،ِتغقلون

.أ4(*9:*(خلقكؤوماتعملون

فكان،بالحجارةظنهماحسنواقدكانواالمتركونفهؤلاء

كما،بربهظنهالعبديحسنوإنما.خالدونالنارفيانهمعاقبتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.42:مريمسورة

.148:الاعرافسورة

52.67-:الانبياءسورة

.5969-:الصافاتسورة
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عندانا:الله"يقول:قالأنهع!ي!النبيعن)1(الصحيحينفيثبت

فيذكرتهنفسهفيذكرنيفان،دعانيإذامعهوأنا،بيعبديظن

صحيحوفي.منه"خييرملأفيذكرتهملأفيذكرنيوإن،نفسي

وهوإلاأحدكميموتن"لا:قالأنهمج!يطالنبيعنجابرعن)2(مسلم

".بادلهالظنحسن

العباداتأنالدينأئمةبينعليهمتفقأصلفهذاوبالجملة

يكونفلا،بهوالاقتداءأمرهوطاعةالرسولتوقيفعلىمبناها

ومامستحبا،وواجبافيكون،الرسوليشرعهأنإلاعبادةشيء

ومن.المسلمينباتفاقبعبادةفليسمستحبولابواجبليس

لمنتعظيمذلكأنظنوانجاهلا،كانعبادةذلكمثلاعتقد

مستحبا.وواجباإلايكونلاالمشروعالتعظيمفان،تعظيمهيجب

والمسيحاللهدونمنأرباباوالرهبانالاحباراتخاذعننهيومن

الانبياءفيالغلووعنأربابا،والنبيينالملائكةاتخاذوعن،مريمابن

والصالحينبالانبياءواستخفافتنفصهذاأنفزعم،والصالحين

وأهلالمشركينمنوأشباههمالنصارىجنسمنفهو،والملائكة

ولاتقولواديننبمفيلالقلوالنينب>يخاقل:تعالىقال،البدع

ألقنهآزوكلمتهللهرسو!سريمأئنعيمسىألسميحإنمالحقإلاللهعلى

إنمالنبغضيراأنتهوديةحتقولواولاورسلأءبآددهمامنومنهوروحمريملى

لأزض!فيوماأ!تتفيمائه-ولدله-يكونأنستحته،ؤحد!وإله!والله

)1(

)2(

.هريرةأبيعن)2675(ومسلم74()50البخاري

)2877(.برقم

601



ولاللهعئدايكونأنالمسسيحيستمبهفلنإ(آاو!بلأباللهكى

إلتهفسيخشرهئموتخبز-عبادتهعقيسبنمبهفومنادنربونتملعكة

منويزلدهمأجورهمفيوفيهغالصلحتوعمواءامنواالذلنفأفا72!جميعا

ولاأليماعذاباقيعذبهمواشتكبروااشتنكفولذلىوأمافضحله-

.(11ط()نن6نصراولاوفااللهدونمنلهميجدون

ئثموالنونوالحكملكخبالدهيؤتيهلدترانكانما>:قالوقد

كن!تعكونبمارثن!نكونوولبهناللهدونمنلىابد!اسكونوالقول

أرلاباوالنبتنالملكتكهتتخذواأنيامركمولا7بماآؤإلدرسونكنت!وبماالكخب

.2()أ%8*(مسلمونأنغإذلكفرلغدباأأنركم

المسيحلمجرىوقالتللهفتعرئزأليهو>وقات:تعالىوقال

من!فرولذينقوليضفونبافوههؤقؤلهملفذدلةأبخ!

ورقننهمأضارهمأتخذوأآضدؤفونتدئهق!لهمقبل

لمجدوإلاأمرواومامرصلمأبىوالمسيحللهدونمنأرصبابا

.**3*3()3(لمجثمر!وتعماسبحتولاهوإالةلاوحدآلهاإ

هذا:قالواعنهانهواإذ؛النصارىبهااللهذمالتيالامورفهذه

النهيهذابجعلهمكفاراوكانوا،والرهبانوالاحباربالمسيحتنفص!

لهم.نسرعلمتعظيماوالصالحينالانبياءعظمواكانواإذمذموما،تنفصا

)1(

)2(

)3(

.171173-:النساءسورة

97.08-:عمرانالسورة

03.31-:التوبةسورة
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لهمسجدأولهم،تعظيمامساجدقبورهماتخذمنوكذلك

مماتهمبعد-ويسألهاللهيدعو-كماوسألهمدعاهمأو،لهمتعطيما

مشركفإنه=ويخافهاللهيرجوكماوخافهمرجاهمأو،تغيبهموفي

تعالى:قال.ضلالةزاد،تنفصهذا:فقالذلكعننهيوإذا.مبتدع

وقال(1()*!*لفآيزونهمفاوبلحكوبيتقهأدده!نحشورسول!أددهيطحومر>

دلهح!بناوقالواورسوله-للهءاتمهممآرضوأنهوولو>:تعالى

.،<)2(ردرغبوتللهإلىنا-ورسوله،فضلهمنللهسمؤتينا

وجعل،وحدهللهوالرغبةوالتوكلوالتقوىالخشيةاللهفجعل

بما!رضواوأن،اللهأطاعفقدالرسوليطعفمن،يطاعأنللرسول

خلله،ماالحلالبل،اللهحرمهمايطلبفلا،خللهماوهو،آتاه

إلىأحبيكونأنويجب.شرعهماوالدين،حرمهماوالحرام

)3(.حقوقهمنذلكغيرإلى،وأهليهمأنفسهممنالمؤمنين

إلىإلايرغبولا،اللهعلىإلا!دوكلولا،اللهإلايعبدولا

الله.إلايمقىولايخشىولا،الله

المساجدفيالصلاةقصدمنأنعلىالصسلمينأئمةاتفقتوقد

معتقداعندها،الدعاءوقصد،والصالحينالانبياءقبورعلىالمبنية

المساجدفيوالدعاءالصلاةمنفضلعندهاوالدعاءفيهاالصلاةان

.52:النورسورة)1(

.95:التوبةسورة)2(

"."حقوقهم:الاصلفي)3(
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منكثيركانوان،ضالمخطىءفإنهأحد=قبرعلىلاللهالمبنية

تعظيمهم.منذلكيرىالجهال

نالاحديشرعلاانهعلىوغيرهمالاربعةالائمةاتفقوكذلك

بيتحجرةولاالانبياءقبورلا،اليمانيينالركنينغيرويقبليستلم

الذيإبراهيمكمقامالأنبياءمقاماتولا،ذلكغيرولاالمقدس

ذلكوغيروالصالحينالأنبياءقبورعلىالمبنيةوالمشاهد،بمكة

تعظيمها،منذلكويرون،الجهالمنكثيرويقبلهيستلمهمما

ذلكفعلومن.المسلمينباتفاقمستحبولابواج!ليسوذلك
!وو

.للنصارىمشابهمبتدعضالفهووقربةبرأنهمعتقدا

يدعوأنلأحديشرعلاأنهعلىالمسلمينئمةأيضاواتفق

ذنبي،اغفر:يقولولا،حاجةيسالهولايدعوهفلاغائبا،ولاميتا

المسائل،منذلكغيرأو،عدويعلىانصرنيأو،دينيانصرأو

يصورونبمنالنصارىيفعلهكما،بهيستجيرولا،إليهيشتكيولا

التماثيلهذهأصحابدعاءمقصودنا:ويقولون،صوريهعلىالتماثيل

مستحبا-ولاواجبالا-مشروغاليسهذافمثل،بهموالاستشفاع

أنهمعتقداذلكفعلومن.المسلمينباتفاقالمسلميندينفي

.مبتدعضالفهويستحب

كلما،والصالحينع!يالهالنبيمنوالشفاعةالدعاءطلببخلاف

فيبدعائهويتوسلونبهويستشفعونالدعاءمنهيطلبونأصحابهكان

أنهالخطاببنعمرعن)1(البخاريصحيحفيثبتكما،حياته

0371(.)0101،برقمي)1(
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وإنافتسقينا،]بنبيناإليكنتوسلأجدبناإذاكناإنا"اللهم:قال

فيسقون.،فاسقنا"نبينابعم[إليكنتوسل

!وبالنبيتوسلوالماأنسحديث)1(الصحيحينفيثبتوقد

الاعرابي:لهقالحين،لهميدعوأنمنهفطلبوابه،واستشفعوا

اللهفدعالنا،اللهفادع،المالوهلكالعيالوجاعالانفسجهدت

،الطرقوانقطاعالابنيةبهدمإليهشكواثمسبتا.فأمطروا،لهم

عنهم.فكشفها،فدعاه،عنهمبكشفهااللهيدعوأنوسألوه

به،ويستشفعونالموقفأهلبهيتوسلالقيامةيوموكذلك

لاهلأحرىشفاعةيشفعثم.بينهميقضيأنربهإلىلهمفيشفع

قلبهفيمنالنارمناللهيخرجأنفيويشفع،أمتهمنالكبائر

)2(.الصحيحةالاحاديثبذلكاستفاضتكما،إيمانمنذرةمثقال

بعدبهيتوسلواولم،عمهالعباسبدعاءتوسلوا!يمماتولما

ينقطعوذلك،حياتهفيبدعائهيتوسلونكانواإنمافإنهم،موته

.العباسبدعاءفتوسلوا،بمويه

بيزيدوتوسلالشامفياستشفعسفيانأبيبنمعاويةوكذلك

يابخيارنا،إليكنتوسلإنا"اللهم:وقال،الجرشيالاسودابن

المطر)3(.نزلحتى،الناسودعافدعايديهفرفع".يديكارفعيزيد!

)798(.ومسلم(اخرىومواضيع)339البخاري()1

وغيرهما.الصحيحينفيمخزجة)2(-!هي

المعرفة=فيوالفسوي206()1/تاريخهفيالدمشقيزرعةابوأخرجه)3(
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والدين،الصلاحبأهلالاستسقاءيستحبالفقهاء:قالولهذا

لمابعمراقتداء!يو،اللهرسولبيتاهلمنيكونواانوالاولى

اللهعلىبهإقساماهوحياتهفيتوسلهمكانولو.بالعباساستسقى

ولكان،مماتهبعدذلكلامكن،لهميدعوأنغيرمنبذاتهوتوسلا

يتوسلونكانواإنماولكن.بالعباستوسلهممنأولىبهتوسلهم

الاستسقاءفيتوسلواأنهمالصحاحفيذلكثبتكما،بدعائه

ذكرتربما:قالعمرابنعن)1(البخاريصحيحوفي.بدعائه

الشاعر:قول

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىبيضو

بهيقسمونحياتهفيكانواإنهمالمسلمينمنأحايقلولم

والنسائيأحمدرواهالذيالأعمىحديثبل،بذاتهويتوسلون

الأعمىأنفيصريحةألفاظه)2(،وغيرهموالترمذيماجهوابن

موضعفيالفاظهبسطتقدكماع!،النبيبدعاءتوشلإنما

)1(

)2(

)3/"الإصابة"فيالحافطوصححهعامر،بنسيمعن038()2/والتاريخ

عناليمانأبيعناخبرت444(:)7/سعدابنطبقاتوفي673(.

161(.)12/"والنهايةالبداية"وانظر.فذكره،سيمعنعمروبنصفوان

فيهشامابناوردهاالتيطالببيقصيدةمنوالبيت)9001(.برقم

،القصيدةهذهمنليصحماهذا:قالثم028(،272-)1/"السيرة"

أكثرها.ينكربالشعرالعلمأهلوبعض

والليلةاليومعملفيوالمسائي)3578(والترمذي138()4/أحمدأخرجه

حديثمنوغيرهم)9121(خزيمةوابن)1385(ماجهوابن965()658،

وغيرهما.951(313،)1/والحاكمالترمذيوصححه،حنيفبنعثمان
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اللهيدعوان!ي!النبيسألالأعمىانالحديثاولوفي.خر)1(1
نا!يالهالنبيفأمرهالدعاء،النبيمنطلبفهو،بصرهإليهيردان

إليكوأتوجهأسألكإني"اللهم:ويقول،ركعتينويصلييتوضأ

بكأتوسلإنياللهرسوليامحمديا،الرحمةنبيمحمدبنبيك

ثانيةروايةوفيفي(".فشفعهاللهملتقضيها،حاجتيفيربيإلى

فيه".وشفعنيفيشفعه"اللهموغيرهما)2(:والبيهقىحمدرواها

قالكماأيضا.هويدعوأنأمرهيدعوأنلمجيمالنبيسألفلما

"أعني:فقال،الجنةفيمرافقتكأسأل:الأسلميكعببنربيعةله

قدالانسانوسؤالهغ!ي!النبيشفاعةفانالسجود(")3(.بكثرةنفسكعلى

للمنافقين.كاستغفاره،مانعهناكيكونوقد،بشروطمشروطايكون

السببولكن،المطلوبحصولفيالاسبابأعظممنفدعاؤه

فلملابيهاستغفرقدإبراهحمكانفإذا،وموانعشروطلهيكونقد

أسبغزتسواءعلتهض>:المنافقينفيع!يمللنبيوقيل،لهيغفر

عكلضلولا>:لهوقيل،()4(لهنمدلهيغفرلنلحتصتغفرلهملتمأتملهؤ

دعاءيكونانذلكيمئعلم(،!و)قبزهعلىأبداولالقمماتمنهمصد

)1(

)2(

)3(

)4(

265-)1/الفتاوىمجموعضمن"والوسيلةالتوسلفيجليلة"قاعدةانظر

138(.128-)ص"البكريعلىالرد9و927(.

313،)1/المستدركفيوالحاكم138()4/أحمداخرجهاالروايةهذه

وغيرهم.الدعواتكتابفيوالبيهقي(ه91

ربيعة،عن227()2/والنسائي(132)0داودبوو)948(مسلمأخرجه

-6:المنافقونسورة

84.:التوبةسورة
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اللهعندوجاههما،إجابةالدعاءاعظماللهعندومحمدإبراهيم

لكن.البريةافضلوهما،الخليلانوهماللمخلوقين،جاهاعظم

نايغفرلااللهفان،معارضمانعفالكفرقوياسبباكانوانالدعاء

لهماستغفروإنوالمنافقينالكافرينعلىالجنةحرموقد،بهيشرك

القدير.العظيمالشفيعجاهلنقصلاالمانعلوجود،براهيموإمحهـمد

نافيربي"استاذنت:قالانه)1(الصحيحفيعنهثبتوكذلك

لي".فاذنقبرهاازورانفيواستاذنته،لييأذنفلملأمياستغفر

لمجمتتغفروأأنءامنوأوالذيتللنبىكان>ما:تعالىقالوقد

أضحبنهملهمتبينمابغدمنقرفيأولى!انواولؤللممثر!يه!

وماكات>:بقولهإبراهيمعناعتذرثمإ*"()2(،(3أتجحيو

للهنه-عدؤ-لهلئنفالماإياهوعدهاموعدؤلاعنإإترهيولإبيهستغفار

.)3(*<أصخليمهلملابرائرهتمإنمنهتبرأ

الجثة،فيمرافقتكاسال:قال"سل"،:لربيعةقالع!مفهو

نفسكعلى"اعني:قال،ذاكهوبل:فقالذلك"؟غير"او:فقال

لابدبلالدعاء،بمجرديناللاعالالمطلوبفإن.السجود"بكثرة

:فقال،للداعيعونايكون،صاحبهمنيكونصالحعملمن

السجود".بكثرةنفسكعلى"اعني

)2(

)3(

هريرة.جمبعن)769(مسلم

.113:التوبةسورة

.141:التوبةسورة
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أيضاهويعينهأن-لهالدعاءمنهطلبلما-الاعمىأمركذلك

أسألكإنياللهم:قلثمركعتين"صل:وقال،ودعائهبصلاته

وشفاعته.نبيكبدعاءأي"الرحمةنبيمحمدبنبيكإليكوأتوسل

نبينا(".بعئمإليكنتوشلوإنابنبينا،إليكنتوسل"كتا:عمرقالكما

يتوسلونكانواكما،العباسبدعاءتوسلواإنماأنهمومعلوم

عاموالأنصارالمهاجرينبينعمرفعلهوهذا.!مالنبيبدعاء

وأالنبيبذاتالتوسلبل:لهيقلولمأحدينكرهولم،الرمادة

؟العباسإلىبالرسولالتوشلعنيعدلفلم،مشروعبهالاقسام

عمرفعلهماأنعلمأحدينكرهولمذلكعلىعمرأقروفلما

يخالفه.مادونالمشروعهومعهوأصحابه

علىويدل،وشفاعتهبدعائهيتوسلأنالأعمىأمروكذلك

يدعوكانأنهعلم،في"فشفعه"اللهم:الحديثاخرفيقولهذلك

فكانوإلا،وشفاعتهبدعائهتوسلإنماالاعمىوأن،لهويشفع

!يم".النبيشفاعةوهذا"اللهم:يقول

الصحابةكانالذيبهالتوسلهووشفاعتهبدعائهوالتوسل

ذلكبينقدكما،عندهمبهالتوسلمعنىوهو،ويفعلونهيعرفونه

المرادأنظنمنالناسمنولكن.الاعمىوحديثعمرحديث

علىغلطوهذا،بذاتهلاقسامأوبذاتهالتوسلهوبهالتوسلبلفظ

الصحابة.

السائلذكرفقدلا؟أومشروعذلكأنفيالعلماءكلاموأما

عنه،منهيذلكأنوغيرهمايوسفوأبيحنيفةأبيعنالنقل



استثناؤهوأما.ذلكيوافقعبدالسلامبنمحمدأبيعنذكرهوما

يستحضرلم-الله-رحمهفهو،الاعمىحديثصحإنالرسول

انهظنبلبه،فتىمايناقضلاأنهلهيتبينحتىبسياقهالحديث

صحيح،والحديث.صحتهبتقديرفاستثناه،السؤالمحلعلىيدل

.تقدمكماالمسألةهذهعلىيدللالكن

المسألة،هذهعنفأجنبيئالقشيريعنالسائل)1(نقلهماوأما

.إثباتولابنفيعليهايدللا

ناحنبلبناحمدالامامعنمنسكهفيالمروذيذكروقد

النقلفهذا.دعائهفيبهيتوسلع!يه!النبيعلىالمسلمالداعي

.وغيرهحنيفةأبيعننقللمامعارضايجعل

النبيموتبعدرجلاأمرأنهحنيفبنعثمانعنأيضاونقل

في".فشفعه"اللهم:فيهيقللملكنالدعاء،بهذايدعوأن!!

الكلاموبسطتلا؟أمثابتهووهل،ذلكإسنادعلىتكلمتوقد

ثبوتهتقدير]على[أنهوبينت)2(،الموضعهذاغيرفيذلكعلى

وإذاوالأنصار،المهاجرينمنبمحضرعمرفعلهلمامعارضايكون

.والرسولاللهإلىردتنزاعمسألةكانت

جوازمنعنهنقلمايشبهفإنهعتهاللهرضياحمدعنومانقل

بهالاقسامفإن،الكفارةبذلكيجبوانهمج!ح!،اللهبرسولالاقسام

"."فعله:الاصلفي)1(

276(.268-)1/الفتاوىمجموعانظر)2(
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بذاته.وكالتوسل،اللهعلىبهكالاقساماليمينفي

جمهوربل،الائمةمنحا[]يوافقهالمأحمدعنالروايةوهذه

بمخلوقالحلفيشرعلاأنهوهو،عنهالأخرىالروايةعلىالأئمة

اختارهايةالرولوتلك.كفارةبذلكيجبولا،غيرهولاالنبيلا

أبيوالشريفكالقاضي،الخلاففيونصروهاأصحابهمنطائفة

الحكمهذا:يقولونهؤلاءاكثرثم.وغيرهمعقيلوابنجعفر

يتملا،الإيمانفيركنابخصوصهبهالإيمانلكون،بهمختص

كذلكالانبياءسائرحكمانعقيلابنوذكر.بالشهادتينإلاالايمان

بهم.بالحلفاليمينانعقادفي

لاأنهفعلىوالخلفالسلفمنالمسلمينعلماءجماهيروأما

عنالثانيةكالرواية،غيرهمولاالانبياءلا،بمخلوقاليمينينعقد

منطائفةواختيارحنيفةوأبيوالشافعيمالكمذهبوهذاأحمد.

)1(الصحيحفيثبتقدفانه،الصوابهوالقولوهذاأحمد،أصحاب

حالفاكان"من:وقال،"باللهإلاتحلفوا"لا:قالأنه!ؤالنبيعن

خلف"من:قالأنهعنه)2(السننوفي".ليصمتأوباللهفليحلف

".اشركفقداللهبغير

إلياحبكاذبااحلف"لان:عباسوابنمسعودابنوقال

بنعبداللهعن)1646(ومسلم6648(8061،6646،)3836،البخاري)1(

)2(

عمر.

قالعمر.بنعمداللهعن)1535(والترمذي)3251(داودأبواخرجه

حسن.حديثهذا:الترمذي
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،شركاللهبغيرالحلفلانوذلكصادقا")1(.بغيرهاحلفن]من[

ناالعلماءقولياظهريوافقوهذا.الكذبمنإثمااعظموالشرك

قولوهذا،تنزيهنهيلاتحريمنهيبالمخلوقاتالحلفعنالنهي

واحمد.الشافعيمذهبفيالقولينأحدوهوالعلماء،اكثر

يجوزلاانهفمعلوم،الشركبابمناللهبغيرالحلفكانوإذا

تعالى:قال،وغيرهمالانبياءبهيسوىولابهيعدلولابهيشركان

انخإذلغدبالكفرأيأمركمأرلاباوألنبمنالملكعكةتئخذواأنيامركثمولا>

فلاءدونهمنزعفتمالذينادعواقل>:تعالىوقال()2(،صفيمسلمون

لتيبمغوتيدعوتيناولئكغوللامص؟-اولاألضرعناكمممثتفيملكوت

كانرئكعذابإنعذابهجويخادؤترحمتهويرصنأفربيهملوسيلةربهم

الملائكةيدعونقومكان)4(:السلفمنطائفةقال*<)3(.ئحذوراءص

قدوالأنبياءالملائكةنفيهابينالآيةهذهاللهفأنزلوالأنبياء،

إلىيتقربونالعبادسائرانكما،ويخافونهويرجونهاللهإلىيتقربون

والانبياء.الملائكةدعاءيجوزفلا،ويخافونهويرجونهالله

"اجعلتني:فقال،وشئتاللهشاءما:!ي!للنبيرجلقالوقد

اللهشاءماتقولوا"لا:وقال(.")وحدهاللهشاءما:قلندا؟لله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسعود.ابنعن946()8/"المصنف"فيعبدالرزاقاخرجه

08.:عمرانالسورة

.5657-:الإسراءسورة

وابن73(72-)15/الطبريوتفسير4715(،)4714البخاريصحيحانظر

3021(.)5/كثير

"=والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)783(المفرد"الادب"فيالبخارياخرجه
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]أن[فنهاهممحمد")1(.شاءثماللهشاءماقولوابلمحمد،وشاء

.الاقوالهذهمثلفيحتىبهيشركوا

بينناسواءم!د"اكتعالواألكتفياأهل>:يقولأناللهامروقد

يعصهماومن:الأعرابيقالولما.الاية<)2(لاأللهألالغبدوييئمبهؤ

(")3(.ورسولهاللهيعصومن:قل،أنتالخطيب"بئس:قال،غوىفقد

إذاهذالانوذلكيعصهما")4(،"ومن:قالأنهعنهرويقدأنهمع

ورسولا،للهعبداويجعلهاللهلطاعةتابعةالرسولطاعةجعلمنقال

ذلك،يفهملاقدمنبخلافالضمير،فيبينهماالجمععليهينكرلم

محمد.وشاءاللهشاءما:القائلكقولندا،الرسوليجعلبل

لو"أرأيت:وقال،لهالسجودعنوغيرهمعاذانهىفقدوأيضا

يصلحلا"فانه:قاللا،:قاللقبري"؟ساجداأكنتبقبريمررت

.(لله")إلاالسجود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاجلحإسنادهوفي.عباسابنحديثمن)2117(ما!وابن)889(.

لشواهده.صحيحوالحديث.فيهمختلفالكندي

وابن)849("والليلةاليوم"عملفيوالنسائي393()5/احمداخرجه

الطفيلحديثمنشواهدوله.اليمانبنحذيفةحديثمن)2118(ما!

.سمرةبنوجابرصيفيبنوقتيلةسخيرةبن

.64:عمرانالسورة

عن9(0)6/والنسائي(01،8194)99داودبوو87(0)مسلماخرجه

حاتم.بنعدي

فيالنوويوصححهمسعود،ابنعن9211()7901،داودابواخرجه

016(.)6/مسلمشرح

سعد.بنقيسعن214()0داودوابو)1471(الدارمياخرجه
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وهوقياماخلفهصلوالماأنهم)1(الصحيحفيثبتفقدوأيضا

بعضا".بعضهاالأعاجمتعظمكماتعظموني"لا:قاللمرضهقاعد

له.يقوممنيشبهوالئلا-للهكانقيامهمأنمع-يقومواأنفنهاهم

يعبد")2(.وثناقبريتجعللا"اللهم:وقال

الله"لعن:موتهمرضم]في[قالأنهعنه)3(الصحيحينوقي

قالتفعلوا.مايحذرمساجد"أنببائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهود

)4(-
مسجدا.يسخذانكرهولكن،قبرهلابرزذلكولولا:ئشه

عليوصلواعيدا،بيتيتتخذوا"لا:قالأنهعنه()السننوفي

".تبلغنيصلاتكمفان،كنتمحيثما

النصارىأطرتكماتطروني"لا:قالأنهعنه)6(الصحيحوقي

(".ورسولهاللهعبد:فقولوا]عبد[نافانما،مريمابنعيسى

والغلوبهالشركعننهاهمأنهتبينوغيرهاالنصوصفهذه

يقولواوأنمسجدا،قبرهيتخذواأنبنهيهمالذريعةهذهوسد،فيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.بمعناهجابرعن)413(مسلمخرجه

عنصحيحبإسناد)2501(مسمدهفيوالحميدي246()2/احمداخرجه

.هريرةأبي

وابنعائشةعن)531(ومسلم(أخرىومواضع436)435،البخاري

.عباس

)952(.ومسلم4441(،0913،)0133البخاريأخرجه

.هريرةأبيعنحسنبسند367()2/حمدو)4202(داودابواخرجه

.الخطاببنعمرعن0683()3445.البخارياخرجه
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.الإشراكخوفقبرهيظهرولمبيتهفيدفنوأنهمحمد،وشاءاددهشاءما

لاوالشرك،بالمخلودتىشركبالمخلوقوالقسم،كذلككانوإذا

ولاالجمهور،قالكمابه،القسميجوزفلا،بغيرهولابهيجوز

.كفاربذلكيجبولا،بهاليمينتهـنعقد

مالأذلكفكره،الذبيحةعندعليهالصلاةفيالعلماءتنازعوقد

الاهلالمنخوفا،اللهغيرالذبيحةعلىيذكرلئلاوغيرهما،وأحمد

وأبوالشافعيذلكفيورخص.عليهصلاةذلكأنمناللهلغيربها

منعليهالصلاةلأنقالوا:احمد،أصحابمنشاقلاابنإسحاق

المخلوقاتلسائرالإقسامفان،بهالإقسامبخلافوهذا،الايمانباب

.بحاليجوزلابهوالشرك،بهشرك

والصدقة،ددهوالنذر،ددهكالعبادة:الربخصائصمنكانماوكل

إلىوالرغبة،للهوالخشية،اللهمنوالخوف،اللهعلىوالتوكل،لله

لافانه-الربخصائصمنهومماذلكوغير،بهوالاستعانة،الله

منيستثنىولا،غيرهمولاالأنبياءلا،بمخلودتىيفعلانيجوز

أحا.ذلك

بهيجبولااليمينبهينعقدلاعنهمنهيابهالاقسامكانوإذا

وكذلك،عنهمنهيايكونأنأولىاللهعلىبهفالاقسام،الكفارة

الله.علىالمخلوقاتبسائرالإقسام

أيضاوالصالحينوالانبياءالملائكةبذوابالتوسلوكذلك

وأعظمع!،محمدهواللهإلىللخلقالوسائلأعظمفان،كذلك

أخبر،فيمابتصديقه:بهبإيمانالتوسلاللهإلىالخلقوسائل



وتحليل،اعدائهومعاداةأوليائهوموالاةوأمر،وجبفيماوطاعته

علىذلكفيوتقديمه،ومحبتهوإرضائه،حرمماوتحريم،حللما

أدلهتقوا>:قولهفيبهااللهامرناالتيالوسيلةفهذه.والمالالاهل

نتلوصلما]و[هوبه،ويوشلمافالوسيلةلوسيله<)1(.لنهوأئتغو

وتصديقهبالرسولبالإيمانهوإنمااللهإلىوالتوصلوالتوسل]به[،

امنمنثم.الوسيلةهذهإلااللهإلىللخلقوسيلةلا،وطاعته

وشفاعتهالرسولدعاءكان،فيهوشفعالرسوللهدعاإذابالرسول

.بالرسولالتوشلهوفهذا.بهننلموسلمما

فنفس،للانسانيدعلموهو،يطعهلمالرجلأنقدرإذافاما

اللهعندالخلقأعظمهوبلشيئا،الانسانينفعلاالرسولذات

العبادينتفعوإنما،إليهوإحسانهعليهاللهفضلوذلكوجاها،قدرا

الدعاءمنبهيقوممااوبه،الايمانمنبهميقومبماذلكمن

ينفعهم.لافهذابهوالاقسامدعاؤهبهمقامإذافاما.لهم

لامتهشرعأنهعنهأحدينقلولم،العباداتأفضلمنوالدعاء

ذلكجعلفمن،اللهعلىوالصالحينالانبياءمنباحدالاقسام

قولاوقال،بهلهعلملاماقفافقدمستحبا-و-واجبامشروعا

الله.بهياذنلمديناوشرع،حجةبلا

أنهمعتقدافعلهمنكانمستحباولاواجباذلكيكنلىوإذا

مقلدا]أو[مجتهداكانوإذا،ذلكفيمخطئامستححباوواجب

35.:المائدةسورة)1(
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إذافأما.خطئهعنيعفىوالمقلدينالمجتهدينمنأمثالهحكمفله

هوممنغيرهوذم،حجةبلاالأقوالورد،علمبلاغيرهعلىأنكر

لهالمنازعكانوانوالزجر،للتعزيرمستحقفهومقلا،أومجتها

كانإذافكيف،خطأهلهاللهغفرالمخطىءالمجتهدفإنمخطئا،

المخطىء؟!وهوالمصيبلهالمنازع

،ويعادونعليهاويوالون،بدعةيبتدعونانهمالبدعاهلشأنولكن

الخوارجيفعلكما،خالفهممنيكفرونبليفسقونبلويذمون

الحقفيتبعونوالسنةالعلمأهلوأما.وأمثالهموالجهميةوالرافضة

مجتهداكانإذاخالفهممنويعذرون،والسنةالكتاببهجاءالذي

عنالأمةلهذهتجاوزوتعالىسبحانهاللهفإن،لهمقفداأومخطئا

نإ>ربنالاتؤاضذفا:المؤمنيندعاءفيقالوقد،والنسيانالخطأ

هذااستجاباللهان)2(الصحيحفيثبتوقداؤأخطأنا<)1(.نسمينا

فعلت.قد:وقال،الدعاء

وصنفتهذا،غيرمواضعفيبسطقدالمسائلهذهعلىوالكلام

يتسعلاماالكلاممنبهيتعلقوماذلكفيوللعلماء،مصنفاتفيه

أعلم.والله.الموضعهذاله

محمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد.)اخره

تسليما(.وسلمواله

.286:البقرةسعورة)1(

عماس.ابنعنو)126(،هريرةأبيعن)125(مسلمخرجه)2(
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الله(كلاممسالة)فيالأزهريةالفتيا





(:"بالأزهرية"تسمىلهفتيافي)قال

فيوقع،تعالىاللهكلامعن.عبارالقرآنإن:قالومن

:محذورات

هذانفيفان"،اللهكلامهوليسهذا"إنقولهمأحدها:

لدماوخلاف،الاسلامدينمنبالاضطرارعلمماخلافالاطلاق

والعقل.الشرععليه

عبرالذيهوالثانيهذاانارادواإن"عبارة"قولهم:والثاني

عمامعبراتالكليكونانلزم،بنفسهالقائمتعالىاللهكلامعن

فيكون،للعبارةءالمنشىهوغيرهعنوالمعبر.تعالىاللهنفسفي

.بالضرورةالفسادمعلوموهذا.القرانلعبارةءالمنشىهوقارىءكل

ذإ،حقفهذا،معانيهعنعبارالعربيالقرآنأنأرادواوإن

الكلاميكونأنيمنعلاهذالكن،معناهعنعبارفلفظهكلامكل

والمعنى.للفظمتناولا

المعنى،فيمجازاللفظفيحقيقةإنه:قيلقدالكلامان:الثالث

كلفيحقيقةبل:وقيل،اللفطفيمجازالمعنىفيحقيقة:وقيل

مجموعهما.فيحقيقةأئهوالأئمةالسلفعليهالذيوالصواب.منهما

فيبل:وقيلفقط،البدنفيحقيقةهو:قيلالانسانأنكما

الناطقفيفالنزاع.المجموعفيحقيقةأنهوالصواب.فقطالروح

منطقه.فيكالنزاع
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وبلغ،ومعنىلفظلهبكلامتكلمإذافالمتكلمكذلككانواذا

عبارهذاإناللفظمنالمبلغبلغهما:قيلفاذا،ومعناهبلفظهعنه

الذياللفظعنهنفىعنه-للمبلغالذيالمعنىبهوأراد،القرانعن

القرانإلايمبتلمفمن.بالمبلغقامالذيوالمعتىعنه،للمبلغ

فهذا:لهقيل،بالذاتالقائمالمعنىعنعبارهوالذيالمسموع

قطعاموجودهوالقراءقراءةقبلموجوداكانالذيالمنظومالكلام

غيرهما؟أوعنهوالمعبرالعبارةفيداخلهوفهل،وثابث

وإن،عنهوالمعبرالعبارةعلىاقتصاركبطلغيرهماجعلتهفان

بالذاتالقائموالمعنىالعبارةهذهإلاتثبتلمإنلزمكأحدهماجعلته

المبلغونبلغهماعينفتجعلالقراء،منسمعمانفستجعلهأن

منه.فررتالذيوهذا،سمعوهماعينهو

بهيقومفيمالهفلابدقرأإذاالمبلغالقارىء:لهفيقالوأيضا

،القرآنعنعبارةبهقامالذياللفظكانوإلا،ومعنىلفظمن

قاممعنىعنلابه،قامالذيالمعنىعنعبارةيكونأنفيجب

.بغيره

منأخطأوا"بالذاتالقائمالمعنىعنالعبارةهو"هذافقولهم

وجهين:

منالمسموعاللفظأن:قولهمحقيقةفان،مذهبهمبيانفيأخطأوا

نأوذلكمطلقا،القرآنمعنىعنبهعبرالذياللفظحكايةالقارىء

عنحكايةومعناهولفطه،بالذاتالقائمالمعنىعنعبارةاللفظ

والمعنى.اللفظذلك
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:أصولفيخطؤهمبقيمذهبهمعرفإذاثم

والنهيالامرهوواحامعنىالقرانمعانيأنزعمهممنها:

ومعنىواحد،معنىوالقرآنوالانجيلالتوراةمعنىوأنوالخبر،

.بالضرورةمعلومهذاوفساد.الدينايةمعنىالكرسيآية

به.اللهيتكلملمالعربيالقرآنأنزعمهم:ومنها

:(ذلكبعدوقال،ذكرههنايطولبماعليهوبرهنذلكفي)وأطال

،كلاببنسعيدبنعبداللهالاسلامفيهذاقالمنواول

الأشعريجاءفلما.المعنىذلكعنحكايةالمنزلالقرانوجعل

حكايةهذا"إن:قوليعلىناقشهمقالتهأكثرفيكلابابنواتبع

منيصحاللفظفهذا.المحكيتماثلالحكاية:وقالذلك"،عن

وحكايةعندهموأصواتحروفالمخلوقذلكلأنالمعنزلة،

بل.حكايةيكونأنيصحفلاكلابابنأصلعلىوأما،مثله

".المعنىعنعبارةنه":نقول

ذكر-فيماالبلاقلانيوكان.الاشعريبالعبارةقالمنفأول

يتبينولمالاشعريقولهذا:يقولالقرانمسألةدرسإذا-عنه

.معناههذاكلاماأو،صحته

وسائرالشافعيئمذهب:يقولالاسفرايينيحامدأبوالشيخوكان

الامامقولهووقولهم،الأشعريقولخلافالقرانفيالأئمة

أحمد)1(.

161(.016-)12/"الفتاوىمجموعانظر)1(
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مسالةفيخالفالاشتعريأنذكرالجوينيمحمدأبووكذلك

ذلك.فيأخطاوأنه،وغيرهالشافعيقولالكلام

يذكرونوغيرهماوالشافعيمالكأصحابأئمةسائروكذلك

والخاصالعاموالخبروالنهيالأمرمننواعهوالكلامحدفيقولهم

مبينهوكما،الاشعريمعذلكفيالخلافويجعلون،ذلكوغير

والشافعيومالكحنيفةأبيأصحابأئمةصنفهاالتيالفقهأصولفي

وغيرهم.

نإ:والكلابيةالمعتزلةمنقالومن:(ذلكبعدقال)ثم

،الكلاملذلكحاكالمبلغأنوظنوا،ذلكحكايةالمنزلالقرآن

اقتداءويفعلونهيقولونهفيماالناسمحاكاةبهيرادقدالحكايةولفظ

بهذاتعالىاللهكلامحكايةالقرانإن:قالفمن؛=لهموموافقةبهم

الناسيقدرلاالقرآنفانمبينا،ضلالاوضلغلطفقد،المعنى

يحكيه.بماياتياناحديقدرولا،بمثلهياتواانعلى

حكى"فلان:يقالكما،والتبليغالنقل"الحكاية"بلفظيرادوقد

بمعنىفهذاعنه"."نقل:عنهيقالكماكذا"،قالأنهفلانعن

وكذا"،كذاقالأنهفلانعن"حكي:يقالوقد.للمعنىالتبليغ

والمعنى،للفظالتبليغبمعنىهنافالحكاية،ومعناهبلفظهقالهلما

وبين،لهالمماثلةوجهعلىكلامهحكيت:يقولأنبينيفرقلكن

غيرمنقولهمثلقالأنهعنهوبلغت،كلامهعنهحكيت:يقولان

قاله.ماعنهبلغأنهوهوالاخر،المعنىبهيرادوقد،عنهتبليغ

،فلانكلامحكايةهذا:يقالأنجازالاولالمعنىأريدفان
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بهاريدوإن.كلامهعنهمبلغاهووليس،فلانكلاممثلوهذا

وبلغهيقولهماغيرهعنالانسانحكىإذاماوهو-الثانيالمعنى

.فلانكلامحكايةهذا:يقالولا،فلانكلامهذا:يقالفهنا-عنه

فلافيكلامهذا:يقالقدبل.فلانكلاممثلهذا:يقاللاكما

ينقص.ولميزدولم،يحرفولميغيرهلمانهبمعنى،بعينه
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لريالرحمفاللهتجص

مابهالقائلينواحتجاجالخضربحياةالقولحكايةبعد)قال

مثلهيصلحدليلفيهاليسحياتهفان،ميتهو:طائفةوقالت

فيهاليسحياتهبأنوذلك،آدمبنيفيالمعروفةالعادةعنللخروج

فيالمذكوروالحديث.اصحابهعنولا!ي!النبيعنصحيحخبر

اجتماعفييروىالذيوالحديث.ضعيفمرسل)1(الشافعيمسند

)2(الكلماتتلكعلىوافتراقهمابالموسمعامكلوالياسالخضر

الخبرلكن،حسنةكلماتوالكلمات،الحديثذلكمنأضعفهو

الكلماتهؤلاءعلىوافتراقهماعامكلباجتماعهما!ي!النبيعن

شيء،كلأمتهعلمعمنصحيحخبرفيهيكنلموإذا.ضعيفخبر

)1(

)2(

اخرجهالشافعيطريقومن216(.)1/السنديعابدلمحمدترتيبهانطر

وفيمرسلا.الحسينبنعليعن268()7/"النبوة"دلائلفيالبيهقي

ضعيف،اخروجهمنوروي.متروكالعمريالقاسمالشافعيشيخإسناده

258(.)2/"والنهاية"المدايةانطر.يصحولا

فيالجوزيوابن427(426-)16/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه

هذا:"الأفراد"فيالدارقطنيقال.عباسابنعن(591)1/"الموضوعات"

يعني.عنهالشيخهذاغيربهيحدثلم،جريحابنحديثمنغريبحديث

والنهاية""البدايةانظر.واهحديثهو:المناديابنوقال.رزينبنالحسن

/2(.)261
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فيجناحيهيقلبطائروما!اللهرسولتوفيلقدذر)1(:ابووقال

معبقصتهاخبرهمانهمع،ذلكونحوعلما،منهلناذكرإلاالسماء

نأ"وددت!:اللهرسولوقال،معهلهجرىماوتفصيلموسى

كانتحياكانفلوخبرهما")2(.منعلينايقصحتىصبرموسى

مأ!؟النبيئبذلكيخبرلافكيفكله،ذلكمناعجبحياف

عندهم؟معروفاهذاكانولاأصحابهيبفغهفلابهيخبركيف

بهاجتمعقدفانه!ص،بالنبييجتمعلكانحياكانفلووأيضا

وقته؟فيحيهومنبهيجتمعلافكيف،قبلهماتمنالمعراجليلة

قالكمامعه،والمجاهدةبهالايمانعليهيجبكانوأيضا

ثصوحكمؤكتزمنءاتئتىلمآالب!تنميثقاللهأضذ>و!:تعالى

بعثما:)4(عباسابنقال.الاية<)3(لمامعكممصدقرسولءكم.

بهليؤمننحيوهومحمابعثلئنالميثاقعليهأخذإلانبياالله

وهممحمدبعثلئنأمتهعلىالميثاقيأخذأنوأمره،ولينصرنه

ولينصرنه.بهليؤمننأحيام!

نافعليهالتقديرينوعلىالأنبياء،أتباعمنأونبيإماوالخضر

الدواعيتتوفرممالكانولوذلكأنومعلوم،وينصرهبمحمديؤمن

الاحبارمن!ؤبمحمدآمنمنالناسنقلفقد،نقلهعلىوالهمم

عنه.162(،153)5/احمدأخرجه)1(

كعب.بنأبيعن)0238(ومسلم)1034(البخارياخرجه)2(

81.:نعمرالسورة)3(

728(.)2/كثيرابنتفسيرانظر)4(
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وقع؟قدكانلومعهوجهادهالخضرإيمانينقللافكيف،والرهبان

منقولبمنزلة"حياتهفيحياكان"الخضر:قالمنوقول

كإلياس"،إسرائيلبنيأنبياءبعضوحياكاننونبن"يوشع:يقول

لمقدمتين:باطلوهذا

إليهويهاجربهيؤمنأنعليهلوجبحياكانلوإحداهما:

معه.ويجاهد

نقله.علىوالهممالدواعيلتوفرتوقعلوذلكأن:والثانية

إسرائيلبنيأنبياءوكان،لموسىتبعاونحوههارونكانوإذا

تبعانبوتهقدرإنونحوهالخضريكونلافكيف،لموسىتبعا

عنتلقوهوما،منهعليهكرمخلقااللهحلقماالذي!،لمحمد

موسى.واسطةبغيرتلقوهمماأفضلمحك!ي!محمدبواسطةالله

،الزمانآخرمريمابنالمسيحبنزولأخبرقدع!ي!النبيفانوايضا

منأفضلوالمسيح)1(،رسوليوسنةاللهبكتابفينايحكمأنهوذكر

ابنالمسيحومعمحمدمعيكونلكانحياالخضركانفلوالخضر،

الخضر"هوالدجاليقتلهالذيالرجل"إن)2(:الناسبعضوقول.مريم

له.اصللا

.وغيرهالسيوطيجمعهاوقد،متواترةالمسيحنزولاحادي!)1(

مصنفانظر.يحييهثمالدجاليقتلهالذيالخضرأنهبلغنيمعمر:قال)2(

راويسفيانبنمحمدبنإبراهيمإسحاقابووقال)82402(.عبدالرزاق

مسلمصحيحانظرالخضر.هوالرجلهذاإنيقال:مسلمصحيح

.القوللهذامستمدولا،حجةالملاغهذامثلفيوليس)3892(.
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إليه،يبدثلمموسىلانكانإنمابموسىإيمانهوعدم:(قال)ثم

وأنى:لهقالعليهسلملماموسىإن)1(:الصحيحالحديثفيكما

:قال؟إسرائيلبنيموسى:قال،موسىأنا:فقال؟السلامبأرضك

تعلمه،لااللهعلمنيهعلمعلىإنيموسىيا:أثنائهفيوقال.نعم

أعلمه.لااللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىوانت

وأحمرهم،أسودهمالخلقلجميععامةفدعوتهع!محمدوأما

عاملكماويخاطبه!محمدايعاملأنوغيرهالخضريمكنفلا

معه،ويجاهدبهيؤمنأنمبعثهأدركمنكلعلىبل،وخاطبهموسى

أدركتهممنلأحدجوزمنوكل.عندهعماعندهبمايستغنيولا

فهو=موسىمعالخضركانكمامحمدمعيكونأنالرسولدعوة

قتل.وإلاتابفان،يستتابكافرهوبلمبيئا،ضلالاضال

فيولاصحتهابتقديرالخضربحياةالعلمفييكنلمولهذا

المسندفيفإنه،ذلكفيلهمفائد!ولا،للمسلمينمنفعةحياوجوده

ورقةالخطاببنعمربيدراىع!ي!النبيأنجابر)2(عنوالنسائي

بهاجئتكملقد؟الخطابابنيا"أمتهوكون:فقال،التوراةمن

".اتباعيإلاوسعهلماحياموسىكانلو،نقيةبيضاء

وأمثاله؟الخضرمعفكيفموسىمعالأمةحالهذاكانفاذا

)1(

)2(

كعب.بنابيعن)0238(ومسلم)1034(البخارياخرجه

ضعيف.مجالدإسنادهوفي)441(.والدارمي387()3/أحمدخرجه

ح!نهوقد458(.)1/"والنهاية"البدايةفيكثيرابنصححهذلكومع

5.لشواهد()9158"الغليل"إرواءفيالالباني
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فليستنبئها.وسنةربهابكتابالامةفييحكمإنمانزلإذاوالمسيح

رسولي،وسنةاللهكتابغيرإلىدينهامنشيءفيمحتاجةالامةهذه

الذيفإن،غيرهولاخضرلانبيغيرإلىولاآخر،شيءإلىلا

فيه،إليهيحتجلموالسنةالكتابفيعلمبماجاءهمإنيجيئهم

عليه.مردوداكانذلكبخلافجاءهموإن

والحيرةالصلالاهلالاشياءهذهفييتكلممناكثركانولهذا

رسولي،وسنةاللهكتابمنالهدىطريقيستبينوالمالذينوالتهوك

كثيراونجد.الصلالاتإلىويرجدونبالمجهولاتيتعلقونبل

.الغوثبالخضريعنونمنهم

ذلك(.تقريرفيالكلامأطال)ثم
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معاويةبنيزيدفيسؤالى
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الريضآلرحمنأللهتجص

العالمينربللهالحمد

احمدالعباسابوالدينتقيالعلامةالامامالاسلامشيخسئل

عنه:اللهرضيتيميةابن

فياجمعينعنهماللهرضيالدينائمةالعلماءالسادةتقول!ما

]كان[انهيعتقدمنحكموماصحابيا؟كانهلمعاويةبنيزيد

يزيد؟اسمهمنالصحابةفيوهلنبيا؟كانانهوصحابيا

:فقالعنهاللهرضيفأجاب

الذيسفيانابيبنمعاويةبنيزيد.العالمينربللهالحمد

الصحابة،منيكنلمسفيانابيبنمعاويةابيهبعدالمسلمينعلىتولى

حرببنسفيانابافان.الصحابةمنسفيانابيبنيزيدعمهولكن

ابيبنمعاويةومنهم،سفيانأبيبنيزيدمنهماولاد:عدةلهكان

وكانتع!،اللهرسولتزوجها،المؤمنينامحبيبةامومنهم،سفيان

ثم،الحبشةإلىزوجهامعوهاجرتواخويها،ابيهاقبلامنتقد

بنخالدعمهاابنوزوجها.ك!ي!لنبيئفخطبهازوجها،منخلت

!جمص)2(.النبيعنصداقهاالنجاشيواصدقسعيد)1(.

99(.)8/سعدابنطبقاتانظر)1(

حميبة.امعن(91!)6/والنسائي21()70داودوأبو437()6/حمدأخرجه)2(



ربيعة.بنعتبةبنتهندسفيانأبيوروجة

،وأولادهوامرأتهسفيانأبوأسلممكةفتحعامكانفلما

هشامبنوالحارثعمرو،بنسهيلمثلقريشرؤساءسائروأسلم

عبدالمطلببنالحارثبنسفيانوأبي،هشامبنجهلأبيأخي

ابيبنعكرمةايضاواسلمهؤلاء،وغيرع!يو،النبيعمابنوهو

وغيرهما.،اميةبنوصفوان،جهل

منهمقتلواالذينبعدوأكابرهمقريشساداتكانواوهؤلاء

يومقاتلوهقد،ورسولهللهمحاربينكفاراذلكقبلوكانواببدر،

واطلقهمعليهممنمكةع!ي!النبيفتحلماثم،الأحزابويوماحد

.الطلقاءفسموا

؟قائلونانتمماذا)1(:فقالالبيتبعضادتيأخذقدوكان

قالمالكمقائلإني:قال،كريمعموابنكريمأخ:نقولقالوا:

ارحموهولكتمأدلهيغفرايومعلئكمتزليبلا>:لإخوتهيوسف

/*9*()2(.ألزحمب%

.الظهرانبمرمكةع!ي!النبيدخولقبلسفيانابيإسلاموكان

حنيناشهدواوغيرهوصفوان.فأسلمرجعثمعكرمةمنهوهرب

ذلك.بعدأسلمواثمكفار،وهم

)1(

)2(

وانظر.مرسلولكنه،حسنبإسناد143()صالاموالفيعبيدابواخرجه

142(.141-)2/سعدابنطبقات

.29:يوسفسورة
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مثل،إسلامهمحسنالفتحعامأسلمواالذينهؤلاءوعامة

أبيبنيزيدومثلجهل،أبيبنعكرمةومثلعمرو،بنسهيل

.الحارثبنسفيانأبيومثل،هشامبنالحارثومثل،سفيان

المسلمين.خيارمنصارواهؤلاءفإن

المرتدينبجهادوقامابوبكرواستخلفع!يماللهرسولتوفيفلما

فكان.الشاموفتحبالشامالنصارىلقتالالامراءأمروالكاقرين

تولىالذبديزيدوعممعاويةأخوسفيانأبيبنيزيدأمرهممن

وأمر،العاصبنعمرومروالوليد،بنخالدفرو.الملك

الصحابة.منكلهموهؤلاء،حسنةبنشرحبيل

ووصاهسفيانأبيبنيزيدركابفيالصديقأبوبكرومشى

حنبلبنحمدولشافعيومالكذكرهاالعلماءعندمعروفةبوصية

الجهاد.فيالعلماءعليهاعتمدو،وغيرهمحنيفةوأبو

بعثالصديقأبابكرأنسعيدبنيحيىعن"الموطأ")1(ففي

منربعأميروكانسفيانأبيبنيزيدمعهفخرج،الشامإلىجيوشا

نوإماتركبأنإما:بكرلابيقاليزيدأنفزعموا.الأرباعتلك

أحتسبإني.براكبناومابنازلتنتماأبوبكر:فقال.أنزل

الله.سبيلفيهذهخطاي

زعمواومافذرهملله،أنفسهمحبسواقوفاستجدإنك:قالثم

أوساطعنفحصواقوماوستجد.لهأنفسهمحبسواأنهم

)1(/2.447-448
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بعشر:موصيكواني.بالسيفعنهفحصوامافاضرب،رؤوسهم

شجراتقطعنولاهرما،كبيراولاصبيا،ولا،امراةتقتلنلا

لماكلة،إلابعيراولاشاةتعقرنولاعامرا،تخربنولامثمرا،

وصيةوذكر.تغللولاتجبنولاتفرقنه،ولانخلاتحرقنولا

.اخرى

المسلمينعندهوالصحابةمنوكانالصديقأمرهالذيهذاويزيد

منخيرالمسلمينعندوهو،صالحرجلوهو،المسلمينخيارمن

معاوية.أخيهومنسفيانأبيأبيه

وتوفيوعمربكرأبيخلافةفيالشامبلادالمسلمونفتحفلما

أبيبنويزيدالجراحبنعبيدةأبوكانعمر،واستخلفأبوبكر

بنلعمرنواباحسنةبنوشرحبيل،العاصبنوعمرو،سفيان

.الشامعلىالخطاب

:أرباعأربعةالشاموكان

الاردننهرإلىالمقدسبيتوهو،فلسطينربع:الواحدالربع

الشريعة.لهيقالالذي

ع!جلوننواحيإلىالشريعةمنوهوالأردنربع:الثانيوالربع

دمشق.أعمالإلى

دمشق.:ال!ثالثوالربع

حمص.:الرابعوالربع

حمص.أعمالمنالشمالوأرضسيسوكانت



أجناد،خمسةالشامجعليزيدأومعاويةزمنفيإنهثم

الاخمالس.أحدوالعواصمقنسرينوجعلت

وغيرها،سيسإلىجميعهاالشامفتحواقدالمسلمونوكان

.عفانبنعثمانخلافةفيفتحهاقدمعاويةكان.قبرصوفتحوا

ملحانبنتحرامأموأخبرالبحر،بغزواتأخبرقد!ي!النبيئوكان

ع!.النبيبهاخبركمافكان)1(،فيهمتكونانها

ابوخلافتهفيماتالخطاببنعمرخلافةأثناءفيكانفلما

.سفيانأبيبنيزيدأيضاومات،الجراحبنعبيدة

احدسفيانابيبنويزيدالكفار،يقاتلونالمسلمونكانولما

رايته،تحتمعهيقاتلانمعاويةوأخوهسفيانابوابوهكانالامراء،

.القتالفيعينهاصيبت،سفيانأبويومئذوأصيب

مكانهعمرولىعمر،خلافةفيسفيانابيبنيزيدماتفلما

.سفيانأبيبنمعاويةأخاهالشامارباعأحدعلى

قتلانإلىكريما،حليماوكان،ذلكعلىاميرامعاويةوبقي

فصار،الشامسائرإليهوضئم،إمارتهعلىعثمانأقرهثم.عمر

كله.الشامعلىنائبا

يزيد.اخيهباسميزيدسماهولدلمعاويةولدعثمانخلافةوفي

أنسعن)1291(ومسلم(اخرىومواضع9278)2788،البخارياخرجه)1(

مالك.ابن
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بعدالملكتولىالذيهوعثمانخلافةفيولدالذييزيدوهذا

جرىالذيوهو،خلافتهفيالحسينقتلالذيوهو،معاويةأبيه

منولا،الصحابةمنهووليس.جرىماالحرةأهلوبينبينه

تولواالذينالخلفاءمنخليفةهوبل،المهديينالراشدينالخلفاء

العباس.وبنيأميةبنيخلفاءمنكأمثاله،الراشدينالخلفاءبعد

كانواكلهمبلكافر،هومنفيهميكنلمالخلفاءوهؤلاء

المسلمين،لاكثركماوستئات،حسناتلهمولكن،مسلمين

بنسليمانكانكما،غيرهمنسيرةوأحسنخيرهومنوفيهم

أمية،بنيمنالخلافةعبدالعزيزبنعمرولىالذيعبدالملك

منوفيهم،العباسبنيخلفاءمنوغيرهما،والمهتديوالمهدي

كانكما،غيرهمنلأعدائهوأقهروسلطانا،تأييداأعظمكان

والمنصور.عبدالملك

عندكلهمهؤلاءمنافضلفهوعبدالعزيزبنعمروأما

وغيرهالثوريكسفيانالعلماءمنواحل!غيركانحتى،المسلمين

وعمر،وعلي،وعثمان،وعمر،أبوبكر:خمسةالخلفاء:يقولون

حنبلبنأحمدقالفقد"العمرين"سيرة:قيلواذاعبدالعزيز.ابن

أحمدوأنكر.عبدالعزيزبنوعمرالخطاببنعمرالعمران:وغيره

وعمر.ألوبكرالعمران:قالمنعلى

ونشر،البدعةوأمات،السنةأحياقدعبدالعزيزبنعمروكان

كانالتيالمظالمورد،وعيرهمبيتهأهلمنالظلمةوقمع،العدل

-البدعأهلوقمع،للمسلمينظلموهاوغيرهيوسفبنالحجاج

علئايكفرونكانواالذيوكالخوارجعليا،يسبونكانواكالذين
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وكالشيعة،وغيرهالقدريغيلانمثلوكالقدريةوالاهما،ومنوعثمان

وعدله.ودينهبعلمه-الفتنيثيرونكانواالذين

والعدلوالدينالعلمفييبلغوافلمالخلفاءمنغيرهواما

بكفرمعروفينيكونوالموظاهرا،باطنامسلمينكانواولكن،مبلغه

وامنهموكثير.سيئاتلهمكماحسناتلهموكان،نفاقولا

ومقادير،سيئاتهعلىوتترجحبها،اللهيرحمهحسناتلهاكثرهم

الله.إلايعلمهلاالتحقيقعلىذلك

القسطنطينية،غزامناولهوالملكوليالذيهذاويزيد

"صحيحه")1(فيالبخاريروىوقد.معاويةابيهخلافةفيغزاها

القسطنطينيةيغزوجيش"اول:ع!ي!اللهرسولقال:قالعمرابنعن

له"همغفور

يعرفمفتر،كاذبفهوالصحابةمنكانهذايزيدإنقالومن

تردعه.عقوبةعوقبذلكعلىاصرفان،الصحابةمنيكنلمانه

فإن،يستتابمرتدكافزفانهالانبياءمنكانإنهقالمنواما

قتل.وإلاتاب

ضالايضافهوالمهديينالراشدينالخلفاءمنجعلهومن

.كاذبمبتدع

كافرا،كانمعاوية5اباإناو،كافراكانإنهايضاقالومن

عمر.ابنلاملحانبنتحرامامعن)2492(برقم)1(
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كاذبأيضافهوالكفارمنأقاربهبثأروأخذاتشفياالحسينقتلوإنه

الحسين:برأسأتيلماتمثلإنهقالومنمفتر،

جيرونربىعلىالرؤوستلكوأشرفتالحمولتلكبدتلما

)1(ديونيالنبيمنقضيتفلقدتنحلاأونحفقلتالغرابنعق

".ديونيالحسين"منأو

الاسلاموأعداء،كذبعامتهإليهيعزىالذيالشعريوالديوان

هومافيهويذكرون،الاسلامفيللقدحيكتبونهوغيرهمكاليهود

أنشد)2(:إنهكقولهمظاهر،كذب

الأسلوقعمنالخزرججزعشهدواببديىأشياخيليت

فاعتدلببدروعدلناهأقرانهممنالكبشقتلناقد

.كذبفهذاالحرةلياليبهذاتمثلوأنه

المشركونقتللماأحدعامأنشدهالزبعرىبنلعبداللهالشعروهذا

ابياتاوقال،إسلامهوحسنذلكبعداسلمثمكافزاوكان،حمزة

وتوبته.إسلامهفيهايذكر

)1(

)2(

والمصادر261()صالجوزيابنلسبط"الخواص"تذكرةفيليزيدالشعر

عليه.كذبأنهشكولا،الشيعية

فيالجوزيابنعنهونقله،شيعيوهوالرازيحميدبنمحمدذلكذكر

والبيتان.558(1/)1"والنهاية"البدايةفيكثيروابن343()5/""المنتظم

137(.136-)2/هشامابنسيرةفيالزبعريبناللهلعبدقصيدةمن
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يمكلمانيجوزلابل،غيرهولايزيدفيلايغلىانيجوزفلا

.وعدلبعلمإلااحدفي

الخلافةتولىأنهبذلكأرادفان،إمامابنإمالمإنه:قالومن

فيليسلكن،صحيحفهذاوالعباسأميةبنيخلفاءسائرتولآهاكما

كلفليس،وتقديمهعليهوالثناء،وتعظيمهمدحهيوجبماذلك

فمجرد،المهديينوالائمةالراشدينالخلفاءمنكانأنهتولىمن

ذلكعلىيستحقولاالانسانبهايمدحلاالناسعلىالولاية

،والصدقالعدلمنيفعلهماعلىوجممابيمدحوانما،الثواب

كماالحدود،وإقامةوالجهادالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالامر

والنهيبالمنكروالأمروالكذبالظلممنيفعلهماعلىويعاقبيذم

الجهاد.وتعطيل،الحقوقوتضييعالحدود،وتعطيلالمعروفعن

:فقال؟الحديثعنهأيكتبيزيد،عنحنبلبناحمدسئلوقد

فعل؟ماالحرةبأهلفعلالذيهوأليس،كرامةولالا،

يحبهل:فقاليزيد.نح!إنايقولونقوماإن:ابنهلهوقال

رأيتومتى:فقال؟تلعنهلافلماذا:لهفقالخير؟فيهأحايزيد

احدا؟يلعناباك

بينإلىراسهحملولا،الحسينبقتليامرلملمحيزيدهذاومع

عبيدهومنههذاجرىالذيبل5،ثناياعلىبالقضيبنكتولا،يديه

براسهطيفولا")1(،البخاري"صحيحفيذلكثبتكمازياد،بنالله

انس.عن)3748(برقم)1(
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إليهكتبواالشيعةبل،الحسيناهلمناحاسبيولاالدنيا،في

فأرسل،منهميقبللابأنوالنصحالعلمأهلعليهفأشار،وغروه

ابنقتلحتى،كتبهمعنأكثرهمفرجع،عقيلبنمسلمعمهابن

الحسينقتلواحتىسعدبنعمرمععسكرمنهمخرجثمعمه،

سلفهمنوغيره5أبابهاكرمكمابالشهادةاللهأكرمهشهيدا،مظلوما

المسلمين.سادات

وتشتمه،علياتبغضالنواصبمنطائفة:طائفتانبالعراقوكان

أهلموالاةتظهرالشيعةمنوطائفة،يوسفبنالحجاجمنهموكان

"صحيحفيثبتوقد.الثقفيعبيدأبيبنالمختارمنهمالبيت

كذابثقيففي"سيكون:قالانهع!يالهالنبيعناسماء،عن")1(مسلم

هووالمبير،الثقفيعبيدأبيبنالمختارهوالكذابفكانومبير"

الثقفي.يوسفبنالحجاج

قتلحتى،للحسينوالانتصارالتشيعأولاأظهرالمختاروكان

بالقضيبونكت،إليهرأسهوأحضرالحسينبقتلأمرالذيالأمير

زياد.بناللهعبيد:ثناياهعلى

الزبيرابنبعثحتى،يأتيهجبريلوان،إليهيوحىانهاظهرثم

عبدالملكجاءثم.أصحابهمنخلقاوقتل،فقتلهمصعبا5أخاإليه

فيوالروافضالنواصبفصارالزبير.بنمصعبفقتلمروانابن

ونياحة،وندبمأتميوميتخذونههؤلاء،حزبينعاشوراءيوم

)2545(.)1(برقم
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وضلالة.بدعةذلدبوكل.وسروروفرحعيديوميتخذونهوهؤلاء

منمنا"ليسقال:أنهع!يوالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

".الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودضرب

ابيهاعن،الحسينبنتفاطمةعناحمد)2(الاماموروى

فيذكربمصيبةيصابمسلممن"ما:قالانهع!يوالنبيعن،الحسين

مثلالاجرمن5أعطاإلااسترجاعالهافيحدثقدمتوإنمصيبته

بها".اصيبيوماجره

إذاالمصيبةأنعلىالحسينرواهالذيالحديثهذافدل

السنةكانتوإذافيها،يسترجعأنفالسنةعهدهاقدموانذكرت

وأحرى.أولىالعهدتقدمفمعبهاالعهدحدوبعندالاسترجاع

مظلوماوالصالحينوالصحابةالانبياءمنواحدغيرقتلوقد

مأتما،أحدهمقتليوميجعلواأنالمسلميندينفيوليسشهيدا،

يومفيغ!والنبيعنيروىماوكل.بدعةعيدااتخاذهوكذلك

يومالاغتسالفييروىمامثل3(،كذب!لأفهوصومهغيرعاشوراء

"من:يروىماومثلعاشوراء،يوموصلاة،والاكتحالعاشوراء،

أحمدقال")4(.سنتهسائرعليهالدهوسععاشوراءيومأهلهعلىوسع

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنعن)301(ومسلم9351(،7912،8912،)4912البخاريخرجه

مسعود.

016(.)0ماجهابنايضاورواه.1102/

وما992)25/"الفتاوىو"مجموع59(49-)3/"المسائل"جامعانظر

بعدها(.

=014()01/"الاستذكار"فيعبدالبروابن)7/375("الشعب"فيالبيهقياخرجه
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فيهجديدطعامطبخوكذلك.الحديثلهذاأصللا:حنبلابن

عاشوراء.يومبهبطبخحتىالأضحيةلحمادخارأوغيرها،أوالحبوب

الروافض.بدعمنالاولأنكما،النواصببدعمنهذاكل

يتولون،الأديانفيالاسلامكأهلالاسلامفيالسنةواهل

وحقوقالصحابةحقوقويعرفونبيتهوأهل!واللهرسولاصحاب

فيعنهثبتقد!وفإنه،ورسولهبذلكاللهأمركماالقرابة

بعثتالذيالقرنالقرون"خير:قالانهوجهغيرمن)1(الصحاح

".يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيه

اصحابي،تسبوا"لا:قالانه)2(الصحيحينفيعنهوثست

أحدهممدبلغماذهباأحدمثلأحدكمأنفقلوبيدهنفسيفوالذي

ثصيفه".ولا

اللهرسولأنأرقمبنزيدعن)3(مسلم"صحيح"فيعنهوثبت

منصرفهوذلك،والمدينةمكةبينخمايدعىبغديرالناسخذب!ك!ص

)1(

)2(

)3(

"اللالىءانطرجدا.منكرحديثهذاحجر:ابنالحافظقالجابر.عن

)25/"الفتاوى"مجموعفيعليهالمؤلفوثكلم63(.)2/"المصنوعة

93(.)7/"السعة"منهاجفياحمدكلامونقلبعدها(،وما003

مسعود،ابنعن)2533(ومسملم9642(3651،،)2652البخاريأخرجه

بنعمرانعن)2534(ومسملم5966(4628،)2651،البخاريخرجهو

حصين.

ابيعن)0254(ومسملمسعمد،ابيعن)2541(ومسملم)3673(البخاري

.هريرة

.(042)8برقم
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الثقلينفيكمتاركإنيالناساأيها"يا؟فقال.الوداعححجةمن

"واهل:قالثم،عليهوحضاللهكتابفذكر."اللهكتاباحدهما

قيل."بيتياهلفياللهاذكركم،بيتياهلفياللهاذكركم،بيتي

علي،ال!:الصدقةحرمواالذين:قال؟بيتهأهلمن:ارقمبنلزيد

اهلمنهؤلاءكل:لهقيل.عقيلوالجعفر،وال،العباسوال

نعم.:قال؟بيته

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةاموروهذه

المسلمينعلىتولىالذيمعاويةبنيزيدنهناوالمقصود

عفانبنعثمانخلافةفيولدبل،الصحابةمنيكنلمابيهبعد

عنه.اللهرضي

خيارمنوهو،الصحابةمنسفيانابيبنيزيدعمهولكن

هوبل،عليهيذمماالاسلامفيلهيعرفلا،الصحابةمنطبقته

ولما.معاويةاخيهومن،سفيانأبيابيهمنخيرالمسلمينعند

متوليابقيثم،مكانهمعاوية5اخاعمرولىسفيانابيبنيزيدمات

.المشهورةالفتنةوقعتعثمانقتللماثم،وعثمانعمرخلافة

فيثبتكما.معهومنمعاويةمنبالحقأولىمعهومنعليوكان

منفرقةحينعلىمارقة"تمرق:قالانهع!يوالنبيعن)1(الصحيح

حصلتلماالخوارجفمرقت".الطائفتينأولىتقتلهمالمسلمين

بالحقاولىكانواانهمعلىفدل.وأصحابهعليفقتلهم،الفرقة

سعيد.ابيعن)6501(مسلم)1(

153



واصحابه.معاويةمن

الخلافةإليهوسلم،معاويةالحسنوصالحعليقتللماثم

حيث!النبيبهخبرمابهاظهرالتيالحسنفضائلمنهذاكان

بكرةابيعن)1(البخارياخرجهالذيالصحيحالحديثفيقال

وسيصلحسيا،هذاابني"إن:للحسنيقول!النبيسمعت:قال

".المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهالله

معاوية.ملكاثناءفيالحسنومات

موتبعدوجرىهذا،يزيدابنهتولىمعاويةماتلماثم

بهاخبرمامصداقبهظهرماوالاختلافوالفرقةالفتنمنمعاوية

نبوةخلافةيكونثم،ورحمةنبو"سيكون:قالحيث!النبي

")2(.عضوضملأيكونثم،ورحمةملأيكونثم،ورحمة

الراشدينالخلفاءخلافةوكانت،ورحمةنبوة!صالنبينبوةفكانت

وقعوبعده،ورحمةملكامعاويةإمارةوكانت،ورحمةنبوةخلافة

.عضوضملك

تسبوالا:يقولصفينمنرجعلماطالبابيبنعليوكان

كواهلها.ـعنتندرالرؤوسلرايتممعاويةماتقدفلو،معاوية

عنه.اللهرضيطالبابيبنعليالمؤمنيناميرذكرهكماوكان

)3746(.برقم)1(

بشير.بنالمعمانعن)1588(مسندهفيوالبزار273()4/احمداخرجه)2(

)5(."الصحيحة"فيالألبانيوصححه
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ك!ي!النبيعنموسىابيعن"صحيحه")1(فيمسلمروىوقد

السماءأتىالنجومذهبتفاذاالسماء،لاهلأمنة"النجوم:قالأنه

،يوعدونمااصحابياتىذهبتفاذالاصحابي،منةواناتوعد،ما

".يوعدونماامتياتىاصحابيذهبتفإذالامتيامنةواصحابي

،الناسمنكثيرارتدتوفيلمافانه.!ج!االنبيخبركماوكان

ومكةالمدينةاهلالإسلامعلىوثبتارتدوا،البوادياهلاكثربل

يعبدونهطاغوتمصرلكلكانالتيالحجازأمصاروهي،والطائف

ص.*ثعزيوالبت>افرءيغ:قولهفيالمذكورةالثلاثةالطواغيتمن

.(/<)2!*شضيزئقسمةإذات!كلإ*؟*لأنثىآالذكرولهلكما/؟ص2االأخرئلثةالتاومنوة

لأهلومناة،مكةلأهلوالعزى،الطائفلأهلاللاتفكانت

فلماك!،برسولهالشركمنوغيرهذلكاللهأذهبحتى،المدينة

وضعف!،خوف!المسلمينأكثرفيوقعالإسلامعنارتدمنارتد

وجعلعنهاللهرضيالصديقأبابكراللهفأقام،يوعدونمافأتاهم

ما،والشجاعةوالعلموالتأييد،والقوة،واليقينالايمانمنفيه

إلىكلهمعادواحتى،المرتدينبهوقمع،الاسلامبهاللهثبت

وأقر،للنبوةالمدعيالمتنبيالكذابمسيلمةاللهوقتل،الاسلام

بها.الزكاةجاحدو

)1(

)2(

ففتح،والنصارىالمجوس:والرومفارسقتالفيشرعثم

)2531(.برقم

91.22-:النجمسورة
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خلافته.فيالفتوحبعضالله

ففي،الخطاببنعمرخلافةفيوالمغازيالفتوحانتشرتثم

.خراسانوبعض،والعراقومصر،كلها،الشامفتحتخلافته

فيوغيرهاوقبرصخراسانوتمامالمغرببعضفتحتثم

عثمانخلافة

لقتاليتفرغوافلم،بالفتنةمشتغلينالمسلمونكانقتللماثم

احتاجواحتىعليهمالكفاربعضاستطالبل،بلادهموفتحالكفار

خلافةفيفتحوااجتمعواولما.مالالبعضهموبذلوا،مداراتهمإلى

أولمعاويةوكانوغيرها.الشامأرضمنبقيقدكانمامعاوية

ورحمة.ملكولاية]ولايته[وكانت.الملوك

سنةومات،الأمةبينالفتنكثرتمعاويةإمارةذهبتفلما

وقاصأبيبنوسعدوالحسنعائشةقبلهماتقدوكان،ستين

بعدهثم،الصحابةأعيانمنوغيرهمثابتبنوزيدهريرةوأبو

الصحابة.علماءمنوغيرهمسعيدوأبوعباسوابنعمرابنمات

مامصداقبهظهرماوالفتنالبدعمنالصحالةبعدفحدث

.!النبيبهاخبر

وعمربكرأبيخلافةفيمجتمعينكانوالماالمسلمونوكان

وتفرقعثمانقتلفلماظهور،والفجورالبدعلأهليكنلموعثمان

فكفروا،الخوارجظهرتوحينئذوالفجور،البدعأهلظهرالناس

أميرقاتلهمحتىوالاهماومنعفانبنوعثمانطالبأبيبنعلي

سبيله.فيوجهاداورسولهللهطاعةطالبأبيبنعليالمؤمنين



فياختلفواكماذلكفييختلفوالم،قتالهمعلىالصحابةواتفق

فالكما!ي!النبيعنفيهمالحديثصحوقد.وصفينالجمل

فيمسلمرواهاوقد.أوجهعشرةمنحنبلبنأحمدالإمام

!)1(.النبيعنوجهغيرمنحديثهمالبخاريوروى،صحيحه

بكرأبيعلىعليايفضلمنمنهم،الشيعةأيضاوحدثت

على!ج!النبينصمعصوماإماماكانأنهيعتقدمنومنهموعمر،

إلهأنهيعتقدونوغاليتهم،ظلموهوالمسلمينالخلفاءوأن،خلافته

مننبيفياعتقدفمن،المسلمينباتفاقكفاروالغاليةنبي،أو

أبيبنكعليالصحابةمنأحدفيأوإله،أنهكالمسيحالأنبياء

فيهجعلأو،إلهأنهعديكالشيخالمشايخمنأحدفيأو،طالب

قتل.والاتابفإن،يستتابكافرفانهالالهيةخصائصمنشيتا

حرقفإنهالثلاثةالشيعةطوائفطالبأبيبنعليعاقبوفد

أنهبلغهلماسب!ابنقتلوطلببالنار،إلهيتهاعتقدواالذينالغالية

بأحدأؤتىلا:قالأنهعنهوروي.منهفهربوعمرأبابكريسب

تواتروقد)2(.المفتريحدجلدتهإلاوعمربكرابيعلىيفضلني

كانولهذاعمر)3(.ثمأبوبكرنبيهابعدالأمةهذهخير:قالأنهعنه

)1(

)2(

)3(

الاحاديثهذه631(295-)01/"والنهاية"البدايةفيكثيرابنجمع

بإسانيدهم.الائمةمنخزجهامنوبينوطرقها،

83(.)1/"الصحابة"فضائلفياحمدأخرجه

مناكثرمنعنههذا"روي803(:)1/"السنة"منهاجفيالمؤلفقال

عن)3671(برقمالبخاريعندوهو."وغيرهالبخاريورواهوجها،ثمانين

علي.عنالحنفيةبنمحمد
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عليه.وعمربكرأبيتفضيلعلىمتفقينالشيعةأصحابه

فيثم،والقدريةالمرجئةحدثتالصحابةعصرأواخرفيثم

لماوالفتنالبدعظهرتفانما،الجهميةحدثتالتابعينعصرأواخر

رضيوأفضلها،الأمةهذهقرونخيرفانهم.الصحابةاثارخفيت

وارضاهم.عنهمالله

وسلموصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد

تسليما.

الحمد(.ولله،الأصلعلىمقابلة)بلغ
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"القيوم"تعالىاسمهفيفصل





"القتوم"تعالىاسمهفي

القائمفيمبالغاتوكلهاو"القيم"،"القيام"طائفةقراوقد

)1!!
واولواوالملمكةإلاهوإلةلاأتمدلهشهد>:تعالىاللهقال.وزياده

فهو.()3(كسبمتبمانفسبىكلعلىالايصهوفمن>،(2<)بآلق!طتقائمالع!

وقيامه،كسبتبمانفسكلعلىوقائم،العدلوهوبالقسطقائم

قادرانهعلىالاسمهذافدل،قدرتهيستلزمنفسكلعلىبالقسط

.عادلوانه

إحسانفهويفعلهماكلوان،الاحسانيستلزمعدلهانوسنبين

علىالنعممنيغددهماعقيب)4(يقولولهذا.عليهمونعمةللعباد

وهي،نعمههيوالاؤه(،*غترببانرلبهماءاكفباى>:العباد

وحكمته.لرحمتهمستلزمةهيكما،ومشيئتهلقدرتهمتضمنة

والاستقرار،والثباتالقوة:شيئينيقتضي"القيام"فلفظوايضا

الزائل،ضدانهكما،الواقعضدفالقائم،والاستقامةالعدلويقتضي

)1(

)2(

)3(

)4(

011(،901-)3/الطبريتفسيرانظر

.متقاربمعناها

.18:عمرانآلسورة

33.:الرعدسورة

0مرةوثلاثينإحدىالرحمنسورةفي
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من"ماع!)1(:النبيقالكما،المنحرفالمعوجضدوالمستقيم

نإ،الرحمناصابعمنإصبعينبينوهوالاالعبادقلوبمنقلب

قلوبنابعدرشالاترخ>أزاغه".يزيغهأنشاءوإن،أقامهيقيمهأنشاء

.()3(قلوبهمأللهازاخزاغوا!ا>:وقال،2(هديتنا<)ذ

ع!يالهالنبيوكان،تعديلهوهو،والصفالسهمتقويمومنه

")4(.الصلاةتماممنالصفتسويةفان،صفوفكم"أقيموا:يقول

.()القدحيقومكماالصفيقوموكان

قالكماهذا،منوهذا،والاستقامةالمستقيمالصراطومنه

.التوراةأهلطريقةمن<)6(هـأقومللتىئهدىألقرءانهذان>:تعالى

وإن]قبله[،الذيالكتابإليهيهديمماأقومالقرانإليهيهديوما

هيللتييهديالقرانلكن،المستقيمالصراطإلىيهديذلككان

هدىوجعلنةألكنابموسىوءاتئنا>:قولهبعدهذاذكرولهذا.اقوم

.(أقومهىللتيئهديألقرءان!ذان>:قالثم،<)7(اشرءيللبنى

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وله،.سمعانبنالنواسعن)991(ماجهوابن182()4/احمدأخرجه

حسن.حديث:وقال)3522(الترمذياخرجهسلمةامحديثمنشاهد

.8:عرالسورة

.5::الصفسورة

مالك.بنأن!عن)433(ومسلم)723(البخاريأخرجه

لا(.)36مسلماخرجهالذيبشيربنالنعمانحديثفيكما

.9:الاسراءسورة

.2:الاسراءسورة
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القوة:شيئينيقتضيالقرآنبطريقةبالامورالقيامكانولما

قوله:مثلفيبذلكالامرجاء،والاستقامةالعدلمع،والثبات

<)2(.بألق!طثهدالنهقومينكونواو>!و)1(،للهشهدآءيالق!طقوِمينكونوا>

مستقيمة،تامةبهايأتيأنهيقتضيدله<)3(الشهدةفيموا>و:وقوله

ذلككانأقامهافاذايحرفها،وقدأدائهاعنيضعفقدالشاهدفان

واستقامته.لقوته

باطناعليهاوالمحافظةإدامتهايقتضيالصلاةإقاموكذلك

الخوفصلاةكانتولما.معتدلةمستقيمةبهاياتيوانوظاهرا،

()4(،الصلؤهفاقيمواظماننتمفاذا>:قالالجهادلاجلنقص!فيها

والسكينةطمأنينتهالنقصالصلاةيقيمولايصليقدالرجلفان

للهخضوعهلنقصأو،مستقرةثابتةصلاتهتكونفلافيها،

لاوحدهاللهعبادةالعدلراسفإن،معتدلةتكونفلا،لهخلاصهوا

وضعالظلمكانإذ،الشركهوالظلمرأسنكماله،شريك

غيرفيالعبادةوضعممنظلمولا،موضعهغيرفيالشيء

والاستقامة.العدلأصلاللهفعبادة،اللهغيرفعبدموضعها

ستجدعنديلوجوهكموأقيموابألتطربىمرقل>:تعالىقال

مسجد،كلعندلهالوجهباقامةفامر(،<)الدينلهنحلصبذعو5و

)1(

)2(

)3(

)4(

.135النساء:سورة

.8:المائدةسورة

.2:الطلاقسورة

301.لنساء:سورة

.92:الاعرافسورة
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غيرهإلىتوجيههفإن،سبحانهإليهالوجهوتوجيهالتوحيدوهو

:قالكمازائغا،وبالشركقائما،العبديكونوبالاخلاص.زيغ

.ألقيو()2(لدينوهافاقم>:وقال()1(،حنيقاللدينوتهكفاوو>

إسلامفإن،إسلامهأيضاوهو،وحدهاللهإلىتوجيهه:وإقامته

له.وإخلاصهلهإخضاعهيقتضيللهالوجه

وتوجيهه،للهوإسلامهللهتوجيههوفيه،الوجهإقامةالقرآنوفي

تضمنتالصلاةكانتفلما.إزاغتهضدوهو،إقامتههووإسلامه

الوجهوتوجيهلهالدينوإخلاصوحدهعبادتهوهووهذا،هذا

فيها،الطمأنينةمنولابدهذامنفلابد،العدلهذافيهاكما،إليه

الخشوعفان،الخضوعهووهذابهذا،مقامةتكونإنماوهي

السكونبىالثاني،والتواضعوالخضوعالذلأحدهما:معنيينيجمع

وق!له:()3(،ذلةاتصر!تزهقهم>خسعة:تعالىقولهومنههوالثبات

الانخفاضوهو()4(،خفىطرفمنيخظروهـ%لدذمن>خشعب

فاذاوانخفاضها،سكونهاوهو،الارضخشوعومنه.والسكون

.الانخفاضبدلوربت،السكونبدلاهتزتالماءعليهاأنزل

("و"القوام.()6(لئهقومين>(،<)دآلقسطقؤِمين>ينو:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

03.:الرومسورة

.43:الرومسورة

.43:القلمسورة

.45:الشورىسورة

.135:العساءسورة

.8:المائدةسورة
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اجتمعتولكن،وقيوومقيوامأصلهو"قيوم"""قيامفان،القيامهو

وأدغمتياءالواوفقلبتبالسكونإحداهماوسبقتوالواوالياء

وأهلالفراء)1(:قال.الواومنأخفالياءلان،بالاخرىإحداهما

صياغ.:للصواغويقولون،الفيعالإلىالفعاليصرفونالحجاز

،للموصوفالمعنىثباتوهي،الصفةأرادواإذاهذا:قلت

فان،المعدولةالصفاتسائرفيكما"فيعال"إلى"فعال"عنعدلوا

منأبلغالمختلفةوالحروفعهنه،حرفالمضعفقلبهذامن

تعالى:قالكمافهوالفعلأرادواإذاوأمامشدد.واحل!حرف

."قيامين"يقلولم<،بالقسطكونواقؤِمين>

قط:أحديقرأولم،"القيام"الحي:السلفمنطائفةقرأوقد

بالقسط،يقومواأنأمرهمالمقصودلان"،بالقسطقيامين"كونوا

بأئهالموصوفعنالخبربخلافهالمأموريحدثهفعلطلبوالأمر

اللهأسماءفيجاءولهذا.لهثابتةصفةعنخبرفانهصياغ،

واحدوغيرالخطاببنعمرقرأ"القوام"،يجىءولم"القيام"،

فيكذلكهيالانباريه)2(:ابنقال."القيم"طائفةوقرأ"القيام"،

"ولك)3(:الصحيحينفيع!ح!النبيدعاءومنمسعود.ابنمصحف

".فيهنومنوالارضالسماواتقيمأنتالحمد،

)1(

)2(

)3(

091(.)1/"القران"معاني

186(.)1/"الناسكلماتمعانيفي"الزاهر

.عباسابنعن)976(ومسلم(اخرىومواضع)0112البخاري
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معيتضمنوقد،والثباتالقوةيتضمن"القيام"لفطكانولما

دونبالرجال"القوم"لفظخص،لغيرهإقامتهبنفسهالشيءقيام

فييدخلنقدولكن"قوما("،بانفرادهنالنساءتسمىفلاالنساء،

()1(،فساولانس!ابه!من...قؤلممنلايممئخرقؤم>:تعالىقال.تبعااللفظ

الثاظم:قولومنه.()2(لنساقؤمونعلىالرطلم>:قالفانه

نساء)3(أمحصنالاقولمظنكلوظنيدريوما

:قال-الزوالضدوهو-الثباتيقتضي"القيام"كانولما

!سكاللهإدن!>:وقال،<)4(باقر5وألأرضالسماءتقومنءايمهءومق>

وهو،الثباتمعالاعتداليقتضيوهو.(قفولا()أنوالأرضالمتت

>ما:وقال<)6(،!وتسببعفسولهن>:قالكمامعتدلتينخلقهما

،مخلوقكلفيلازموالعدل()7(.تفولطمنالرخقاففتري

.*صأ*()8(خلقفسوىالذى>:قولهفيبسطقدكما،أحدكلبهومامور

قيمة:المبيعيساويماسميالعدلمن"القيام"لفطفيولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.11:الحجراتسورة

34.:النساءسورة

مختلفة.برواية136()صديوانهفيسلمىأبيبنلزهيرالبيت

.25:الرومسورة

.41:فاطرسورة

.92:البقرةسورة

.3:الملكسورة

127-)16/"الفتاوى"مجموعفيالايةتفسيرنظرو.2:الاعلىسورة
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منلهوكانعبد،فيلهشركااعتق"منع!ي!)1(:النبيقال،عدلي

شطط،ولاوكسلاعدلقيمةعليهقؤمالعبد،ثمنيبلغماالمال

العبد".عليهوعتقشركاؤهفاعطي

حركةجمعتفإذاتقويما،الحسابتعديليسمىوكذلك

سمي،ذلكيعدلواحد،والبطيئةال!ريعةوغيرهماوالقمرالشمس

يصنعكماتقويما،ذلكفيهيكتبماويسمىوتقويما،تعديلاذلك

ذلك،معدليوجدفانه،وإدبارهإقبالهفيمغلهاخذإذابالمكان

ذلك.باعتبارويقوم

الذيبالتراضيالتبايعفيهاحصلإذا،السوققامت:ويقال

معنىالسوققيامزمنا،ففيذلكيبقىأنولابد،العدلاصلهو

الشاعر:قال،والثباتالعدل

عاماعشرينسوقهااقامت

كماعليهيقوماي<)2(،قآيماعلتهإلامادمت>:تعالىقولهومنه

منابلغوالاقامة.معهجالساكانوإنعليهيقومماعلىالقيميقوم

تقتضيوهي،المعنىلزيادةوالزيادةالهمزةزيادةفيهافإن،القيام

بالمكانوالمقام.القياملفظعليهيدكمماابلغوالدوامالثباتمن

المسافرهخلافوالمقيم،واستيطانهفيهالسكنىهي

)1(

)2(

رقموبعد)1015ومسلم(اخرىومواضع2525)2521-البخارياخرجه

عمر.بنعمداللهعن1667(

75.:عمرانالسورة
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السماواتقيوموهووهذا،هذايتناول"القئوم"اسمهكانولما

علىذلكدل،والصفاتالأعيانمنمخلوقكلومقيموالأرض

اقاقه،الذيبالقيمقائمفهو،القياممننصيبلهمخلوقكلان

والتقدير،الابداعيقتضي"الخالق"اسمهفان،بالخلققدرالهنكما

لكلالئهخل>تذ:وقال"()1(،ا.4لهدرنبظشئءصإنا>:فقال

)2(.*؟*(قدراكأء

فسادعلىذلكدلوقدرعقياممخلوقشيءلكلكانواذا

زمانين.يبقىلاالعرض:قالومنالفرد،الجوهراثبتمنقول

عنيمينهتتميزلاشيئايتبتونالفردبالجوهريقولونالذينفان

لاماوجودفان،وجودهممتنعوهو،بالحسيعرفولا،يساره

الذهن.فييفرضونهوانما،ممتنعجانبعنجانبمنهيتميز

فماقدرا،شيءلكلجعلقدتعالىوالله،لهقدرلاقولهموعلى

ممتنع.هوبل،يخلقلملهقدرلا

وسطحمجردوخطمجردةنقطةمنالهندسةاهليفرضهوما

فيمجردةتوجدلا،واللسانالأذهانفيمقدرامورهيمجرد،

ونحووالحبرالماءنقطةمثلمعينةنقطةالاتوجدلابل،الخارج

لده>قذخعل:تعالىلقوله،جانبعنجانبمنهيتميزمماذلك

؟*()3(.نفد17فقدرهشئكلوظق>:وقولى13/1(،1!قذراكقلكل

)2(

)3(

.94:القمرسورة

.3:الطلاقسورة

.2:الفرقانسورة
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واول،الذهنيةالصورومعلمالعينيةالموجوداتخالقسبحانهوالله

*بم*ألأكرمورئكاقرآ*إمرأعلتيمنقينس!ناظق*أ*هخلقلذىربكباسمآقرا>:نزلما

.(1،())*!يعمماقينسمناعلم2*4*ءلقلمباعلولذىا

وليس،الخارجفيثابتشيءالمعدوم:يقولمنالناسومن

مجعولة.غيرالماهيات:يقولونواخرون.قديمثبوتهبل،بمخلوق

فأخرجوا،الاعيانفيبماالاذهانفيماعليهماشتبهوهؤلاءوهؤلاء

له.مخلوقةتكونانعنمخلوقاتهبهـعض

الاعيانفيثابتايكوننفامايقدرماكلانالامروتحقيق

سبحانهوهو،الذهنيوالوجودالعلمفياو،الخارجوالموجود

وتعليمه،تخليقهعناصلاشيءيخرجفلاهذا،ومعلمهذاخالق

-7وماسولفا>ونفس:وقال،فهدىوقدر،فسودخلقالذيهوبل

ماوكل،وقيومهشيءكلخالقفهو(ا()2(.إ*فيفاقمهانجورهاوتفونها

منلهافلابدفشيئاشيئاوجدتوإنوالحركة،قيامفلهالقئومأقامه

وقيوم،الأزمانمنزمناتلبثانقبلتعدمأنيصورلا،لبث

للأعيانفجعلالقدر،ذلكلهويجعليبدعهالذيالخالقهوالسماوات

فإنبعضا،يطابقذلكوبعضقدرا،ولزمانهاقدرا،وللحركاتقدرا،

تعالى:قال.الاحداثمبداهيوالحركة،للحركةمساوقالزمان

()3(،اقلفيالنه!ارويولحآلنهارفىاقليولجاللهبأت>ذلف

)1(

)2(

)3(

.15-:العلقسورة

.78-:الشمسسورة

61.:الحجسورة
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والثهارالليلاختلافأنكما،الحوليةالحركةبسببهووالايلاح

الحركةبسببهوالليلعلىالنهاروتكويرالنهارعلىالليلوتكوير

اليومية.

منلميتونحرحالميتمنالحنرالنوهـيخرجالحبفالق>سبحانهوهو

حمتبانا()2(.والقمروألشفسسكنالئلوجعللاعحباح>فالقوهو()1(،الحى

بسببفإنه،والنوىالحبفلقذكرهبعدالإصباحفالقأنهفذكر

ويحصلوينمويخلقهمايتموالنهارالليلوجعلالاصباحفلقه

بحسابوجعلهماوالقمرالشمسبتسخيريحصلذلكثئم،مصلحته

يتأخرولاوقتهعلىشيءيتقدملا،الحكمةفيالعدلوفقعلى

المواقيت.إلىالمقاديريسوقسبحانهوهو،أجلهعنشيء

وهو،بالمشاهدةمعلولمبعضإلىبعضهاالأجسامواستحالة

يعرفونوالأطباء،العاداتوأهلوالشرائعالطبائعأهلعليهتطابقمما

الفقهاءوكذلك.وغيرهمبعض،إلىبعضهاالاجساماستحالة

إلىالنجسواستحالة،النجسإلىالطاهراستحالةفيتكلموا

لا؟أميستحيلهلالنجاسةخالطتهإذاوالمائعالماءوفيالطاهر،

شهدماكلأنزعمواالفردبالجوهروقالواذلكأنكرواوالذين

الله-فان،وحيواننسافيوإومطرونباتسحابمنيخلقهاللهأنالعباد

بأننسها،القائمةوالجواهرالأعيانتلكيبدع]لم[زعموا-فيما

.59:الانعامسورة)1(

.69:الانعامسورة)2(
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ثم،بعضمعبعضهاالجواهرتركيبوهوأعراضا،يحدثوانما

لاأنهاوهو،بالاستدلالخلقهاأنهيعلمإنماالجواهرأنزعموا

وعلى.حادثفهوإذنيخلولاوما،الحادثةالأعراضمنتخلو

ذلكوجعلوا،الصانعإثباتوفيللعالماللهحلقفياعتمدواهذا

بعضها،أوالصفاتإنكارمنلوازمالتزموالم،المسلميندينأصل

ذلك.وغير،القرانبخلقوالقول،الرؤيةإنكارومن

والتكفيربالتبديعالسنةوعلماءوالائمةالسلفعليهمفتسلط

فهمواالذينالعقلاءطوائفعليهموتسلط،والتضليلالتجهيلمع

الذيوالشرعوالعقلالحسوخالفوا،والتضليلبالتجهيلكلامهم

وعندعندهمالعلممداركهيالثلاثةوهذه،الصادقخبرهو

كتبهم.أولفيذلكذكرواكما،غيرهم

،والحيوانالانسانعينيبدعلمالدهإن:فقولهمالحسمخالفةأقا

قولهموعلىتأليفا.أحدثوإنما،والسحابوالمطرالثمارعينولا

منواحدكلفيباعيانهاباقيةآدمبنيفيكانتالتيالجواهرتلك

نأيحتمللاالواحدالرجلمنيفإن،ممكنغيرهذاأنومعلوم،ولده

كلانعندهموكذلك.الآدميينمنولدمنكلبعدداقساماينقسم

عينا،اللهيبدعلمعندهملانه،نوحبنيمنجزفيهالآدميينبني

إليهاوضمآخر،تركيباركبهاالجواهر،فيهالابمنينفسبل

اخر.جواهر

لاموجودشيءإثباتالفردالجوهرفائباتالعقلمخالفةوأما

كانفان،جوهرينبينجوهروضعفاذاشيء،عنشيءمنهيتميز
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فقدغيرهكانوإن،الجوهرانالتقىفقدالجانبهذايماسالذي

.الانقسامثبت

،الزجاجفيوضعإذاماءيستحيلالهواءنشاهدفنحنوأيضا

،الزجاجيثقبلمالثلحأنومعلوميقطر،ماءعليهصارثلجونحوه

سحابااللهيحيلكماماء،فاستحالبردبهأحاطالذيالهواءبل

صعدقدالبخارفيرىحيد،علىالإنسانيكونمشهود،هذا.وماء

الشمسفيمنهأعلىوهوتحتهوينطرسحابا،فانعقدالبحارمن

ذبالةفربفاذانارا،يستحيلالهواءوكذلك.الجبلرأسعلى

شيء،النارتلكمنيخرجلمانهمعاوقد،النارإلىالمصباح

سخونةسخنلمانارااستحالبالذبالةالمحيطالهواءولكن

نارا.فيستحيلويسخنماء،فيستحيليبردفالهواء.شديدة

*أه!()1(،قذحا>فاتموربت:تعالىقالالنار،يقدحماوكذلك

آلذي>:تعالىوقال،الايات1()2(7آأنورونالتىلارأفرءيتم>:وقال

والعرب.<)3(2؟*توقدونمهأنتمفإذانارالأخضرلشجرمنلكمجعل

يأخذونوالعفار")4(،المرخواستمجدنار،شجركل"في:يقولون

الحركةفان،يسخنحتىبالاخرأحدهمايحكونأخضرينعودين

)1(

)2(

)3(

)4(

.2:العادياتسورة

71.:الواقعةسورة

08.:يسسورة

و"فصل173()1/"الأمثالو"جمهرة136()صعبيدابيأمثال!انظر

الأمثال!.كتبمنوغيرها(171)ص"المقال
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فإذا،وبالشعاعوبالناربالحركةتحصلوالسخونة،السخونةتوجب

كانومانارا،الاجزاءتلكبعضباستحالةنارمنهانقدحسخن

وهيبعينها،باقيةعندالناريحدثسبحانهبلنار،هذاقبلهناك

المتفلسفة،منذلكيقولمنيقولهكماالصورةبهايقومجوهر

والاولىاخر،شيءمنهافخلقاستحالتالمادةبلخطأ،فقوله

علىمنهاخلقماأوجدكما،الوجههذاعلىاللهوأعدمهاهلكت

اخر.موضعفيهذاعلىالكلامبسطوقد.الوجههذا

مابعضعلىوالتنبيه"القيوم"،اسمهعلىالكلاموالمقصود

،والارضالسماواتقيومسبحانهفهو،والعلومالمعارفمنعليهدل

ليسوالمخلوق.والأرضالسماواتلهلكتنومأوسنةأخذتهلو

،الرببدونلذاتهقوامفلا،ذاتهأبدعالرببلشيء،نفسهمنله

عنغنيبذاتهالخالقأنكما،خالقهإلىفقيربذاتهوالمخلوق

إليه،فقيراإلايكونلاوالمخلوقالصمد،الاجلفهو،المخلوق

كما،ذاتهلوازممنوغناه،المخلوقعنغنياإلايكونلاوالخالق

يتعلقمماالمعنىوهذا.ذاتهلوازممنخالقهإلىالمخلوقفقرأن

قويا.تهئلقا*(!خلقئومالحىهوإلاإلةلالله>:اللهبقول

لمخلوقاتوإفناءهكثيرةلمخلوقاتإحداثهيشهدونوالناس

إلىويعدمهايحيلهاإرادةمنيحدثهمايحدثسبحانهوهو،كثيرة

الميتيفنيكماآخر،شيءإلىبإحالتهيفنيهماويفنيآخر،شيء

ترابا.يصيرلان

الثانيةالنشأةعلىالكلامفإنالمعاد،مسائلتترتبهذاوعلى

الثانية؟يعلمفكيفالاولىيتصورلمفمن،الأولىالنشأةعنفرع
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قدزنا*-نخن*آلحفوننضئمرتخلقونهشؤءا*ة*لأتمنونماافرءيم>:تعالىقال

*6*تعدونلاممافىونفشئيامثنكتمنبدلنعك6*!!لىبم!بوقيننحنوماالموتبتن!

معرفةفيغلطوافهؤلاء.آآنج*إ()1(تذكروفيفلولاآلأولمتالتشأعلمتمولنذ

ذكرقدكما،أغلطالثانيةالنشأةمعرفةفيفكانوا،الأولىالنشأة

الموضع.هذاغيرفيهذا

موجوديبقىولاكلهالعالميفنياللهأنظنوالانهمغلطهموكان

ماكلبعدمفقطعواهو،إلاموجوديكنلمإنهقالوا:كما،اللهإلا

وانوإنه،كلهالعالميفنيإنه:الجهمفقالاختلفوا،ثم.اللهسوى

يستلزمذلكلاننار،ولاجنةيبقىفلاوالنار،الجنةيفنيفانهأعاده

الماضيفيوبدايةبنهايةممتنعالجهمعندوذلك،الحوادثدوام

بالكليةالعالمأعدمإذاهوبل:منهمالاكثرونوقال.والمستقبل

)2(.قولانالناروفيأبدا،باقيةالجنةبلثانيا،يفنيهولايعيدهفإنه

:أقوالثلاثةفيهوللنظار،العالمبافناءقطعواوهؤلاء

بإفنائه.القطع:احدها

بوجودهيقطعلالكنجائز،وأنه،ذلكفيالتوقف:والثاني

عدمه.ولا

يدلوالقران،الصحيحهووهذا.يفنيهلابأنهالقطع:والثالث

فتصيرالسماءفتنشقحال،إلىحالمنيستحيلالعالمأنعلى

)1(

)2(

.5862-:الواقعةسورة

والنار".الجنةبفناءقالمنعلىالردفي"قاعدةانظر
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)4(،الارضوتدكبسا)3(،وتبس)2(الجبالوتسئر)1(،كالدهانوردة

مماذلكوغيروتتناثر)7(،)6(النجوموتنكدر(،البحار)وتسجر

أخبارهبلشيء،كليعدمبأنهيخبرلم،القرانفيبهاللهأخبر

.الموجوداتيعدملابأنهالمستفيضة

الارضعلىمنبفناءفيهاخبرأ*2ول()8(عليهافانمن>كل:فقوله

إذاالناسفإن،ذواتهمعدمبهيرادولاالموتبهيرادلفناءو،فقط

وأبدانهم،وعذابنعيممناللهشاءحيثإلىأرواحهمصارتماتوا

كأبدانيبلىلاماومنهاالأكثر،وهوالبالىمنهاوغيرها،القبورفي

ومتهالخلقبدامنه،الذنبعجبمنهيبقىيبلىوالذيالانبياء)9(،

واقعذلكوإنالعالمجميعيفنيإنه:قالوالمافهؤلاء.1يركب

أخبرالذيفالفناءوإلا،الفاسدةالأقوالتلكإلىاحتاجوا،وممكن

الاحداثكانكما،مادةإلىبالاستحالةالمشهودالفناءهوالقرآنبه

37.:الرحمنسورةفيكما)1(

02.النبأ:سورةفيكما)2(

.56-:الواقعةسورةفيكما)3(

21.:الفجرسورةفيكما)4(

.6:التكويرسورةفيكما)5(

.2:التكويرسورةفيكما)6(

.2:الانفطارسورةفيكما)7(

.26:الرحمنسورة)8(

1531(،)4701داودوابو8()4/احمداخرجهالذيالحديثفيكما)9(

اوس.بناوسعن1636(،)8501ماجهوابن19()3/والمسائي

)5592(.مسلمخرجهالذيهريرةابيحديثفي)01(كما
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.مادةمنبالحق

ويقتضي،والقوةوالثباتالدواميقتضي"القئوم"سبحانهفاسمه

وأنه)1(،بالقسطقائمبأنهنفسهوصفوقد،والاستقامةالاعتدال

/**()3(،تقويمأحسنفىلالنسن>لدلا:قولهومنه)2(5مستقيمصراطعلى

يتضمنفانه،الانسانقيامومنه،اعتدالهوهوالانسانقامةومنه

الشاعر)4(:قولومنه،وطمأنينةكمالمعالاعتدال

تميمبنيشطرالعيسصدورأقيميزنباعامأقيمي

هيوالعيس.تميمبنينحوالعيسصدوروخهيأراد:فانه

عيساء.جمع،العيسالابل:ويقالعليها،ويحملتركبالتيالابل

)1(

)2(

)3(

)4(

.18:عمرانالسورةفيكما

56.هود:سورةفيكما

.4:التينسورة

)1/الهذليين"أشعار"ضرحفيلهقصيدةمطلعالهذليجندبلابيالبيت

)شطر("العرب"لسانوقي.ذويبلابيوتروى:الاصمعي363(.ـقال

...زنباعلاماقول:فيهماوالرواية.الجذاميزنباعلابي
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"الحنيف"معنىفيفصل





"الحنيف"معنىفي

الناسعلىاللهفرضوقد،القرانفيتكررقدالاسمهذافان

محمد،امةعلىثمالكتابأهلعلىاللهفرضهحنفاء،يكونواان

فيتعالىفقالحنيفا،إبراهيمملةيتبعواانوعليهمعليهواوجب

الصلوةولقتمواحنفاالدينلهتخلصينالثهليعبدوإلاأمرواوما>:الكتاباهل

منالخلقلجميعامروهذاص!*1()1(،لقيمةدينوذلكالزكؤحويوتو

وغيرهم.الكتابوأهلالمشركين

()2(*ص؟األممثركينمنكانوماحنيفاإبزهصملىبلقل>:تعالىوقال

فسلماحنيفاكانولبهننصرانياولايهودصلاإئرهيمماكان>:براهيمإعنوقال

ملةقأئبعواأدلهصدقدل>:تعالىوقال()3(،ا!إ*6المثتركينمنوماكان

أخسنومن>:تعالىوقال،<)4()*ء*أفدسركينمنوماكانحنيفاإبنهيم

،(()حنيفاإتزهيومانئبعوتحسنوهوللهوتجهه-أشلمممندينا

حنيفاإترهيمملةقيمادينافستقييصرطإلىرب!هدلنىإننىقل>:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ه:البينةسورة

.135:البقرةسورة

67.:عمرانالسورة

.59:عمرانآلسورة

.125العساء:سورة
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لئهقانتاأمة%كاإبرصمإن>:وقال3،()1(،إلممثركينِمنكانوما

آلرجمتصفآضابوا>:تعالىوقال،!؟*()2(تممثركينمئيكحنيفاولؤ

وقال،()3(بهحغترمشركيندلهحنفآ!نمموهـالزوبر)آوآتجتنبواالأوثنكئ

لابديلعلتهاالناسفذرالتىادلهفظرتحنيفاللدينوجهكفافم>:تعالى

*!فيلاركلمونألرأ!ثرولكررلقيولديفذللثادلهلخلق

.(4()!"أتمثتر!ينمفتكونواولاأ!لؤهؤاقيموتقووإلتهمناينن!

عبادةوانها،إبراهيمملةهيالحنيفيةأنعلىيدلكلهوالقران

بهمربماتكونإنماسبحانهوعبادته.الشركمنوالبراءةوحدهالله

منابتدعمافيهايدخلولا.الحنيفيةفييدخلوذلك،وشرعه

لأنبياء،بهايامرلمعباداتوالنصارىاليهودابتدعكما،العبادات

كانوااتبعهمومنإسرائيلبنيأنبياءمنوغيرهماوعيسىموسىفان

اللهامروقد.الحنيفيةعنخارجفانهدينهمبدلمنبخلافحنفاء

فبدلواحنفاء،الدينلهمخلصينيعبدوهأنوغيرهمالكتاباهل

البينة.جاءتهممابعدمنوتصرفوا

عباراتهم.تنوعتوانهذاعلىيدلاللغةوأهلالسلفوكلام

عطاءبنعثمانعنالمعروفبإسناده()حاتمأبيابنروى

)1(

)2(

)3(

)4(

.161:الانعامسورة

.012:النحلسورة

03.31-:الحجسورة

03.31-:الرومسورة

-الطبريتفسير:المؤلفذكرهاالتيوالاثارالأقواللهذهوانطر2.674/
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مسلما.مخلصا:قال>حنيفامسلما(:قولهفيأبيهعنالخراساني

خصيف:وقال.ذلكمثلحيانبنمقاتلعنوروي:قال

المخلص.الحنيف

أبيعنبإسنادهسليمانبنمقاتلعنوغيرهالثعلبيذلكوذكر

يؤمنالذيالحنيف:قالقلابةأبيعنثابتبننعيمالبصريقتيبة

كلهم.بالرسل

المستقيم.الحنيف:كعببنمحمدوقال

عننجيحأبيابنعنالثوريسفيانعنالمعروفوبإسناده

إبراهيم.اتباعالحنيفية:وقالمتبعا،:قال>حنيفا<مجاهد:

الربيععنذلكنحوورويمجاهد،عنالمفسرينمنطائفةوذكره

انس.ابن

التيالشريعةمنبهأتىفيماإبراهيماتباعهومجاهد:قال

.للناسإمامابهاصار

حاجا.:قال>حنيفا<:عباسابنعنطلحةأبيابنوقال

وعطيةوالضحاكالحسنعنوروي:حاتمأبيابنوقال

ذلك.نحووالسدي

المسلمالحنيفمعكانإذا:قالأنهالضحاكعنطائفةونقل

المسلم.فهومعهيكنلموإذا،الحاجفهو

كثيرابنوتفسير015()1/المسير"و"زاد911()1/والبغوي441()1/

.338(337،/1)المنثور"و"الدر4(1/91)
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:قالعباسابنعنوغيرهكالبغوي)1(اتبعهومنالثعلبيوذكر

منواصلهقالوا:.الاسلامدينإلىالاديانعنالمائلالحنيف

بنللأحنفقيلومنه،القدمفيوعوجميلوهو،الرجلحنف

.القدماحنفكانلأنه،ذلانقيس

لسانعلىاللهاوجبهحينمنالحنيفيةفيداخلوالحج:قلت

زالوما،إبراهيمملةمنوهو،بهإلاالحنيفيةتتمفلامحمد،

وغيرهما،ويونسموسىالأنبياءفحجه،إبراهيمعهدمنمشروعا

اخرفيبالمدينةفرضوانما،الاسلاماولمنمضروعازالوما

سنة:وقيل،تسعاوعشرسنةفرضانهوالصواب.بالاتفاقالامر

أصح.والاول،ست

)2(النحلفىفقالحنفاء،يكونواانوامتهمحمداامروالله

فكان(،حنيفاإبزهيوملةأتبعأنإليكأوحينآثم>-:مكيةوهي-

لا،والتمامالاستحبابسبيلعلىالحنيفيةفيداخلاذاكإذالحج

ولمحنفاء،يكونواانالكتاباهلاللهوامر.الوجوبسبيلعلى

مستحبا.كانبل،عليهممفروضاالحجيكن

ابيعنانسبنالربيععن)3(حاتمابيابنرواهماهذاومثل

عليهحجهويرى،بصلاتهالبيتيستقبلالذيالحتيف:قالالعالية

سبيلا.إليهاستطاعإنواجبا

)1(

)2(

)3(

911(.)1/تفسيرهفي

.123الاية

/1.242
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وأمرالكعبةإلىالقبلةحؤلتأنبعدللحنيفتفسيرهفهذا

ومن!ج!النبيكانفقدوإلا،الحجفرضأنوبعدباستقبالهاالناس

كانوالماالمقدسبيتإلىيصلونوهمحنفاءبمكةوهماتبعه

منالثانيةالسنةفيبالمدينةباستقبالهاأمرواوإنما،بذلكمامورين

حنفاءكانوااتبعهومنوالمسيحاتبعهومنموسىوكذلك.الهجرة

.المقدسبيتإلىيصلونوكانواأيضا،

قتادةعنالثابتالتفسيرمنوغيره)1(حاتمأبيابنوروى

الله،إلاإلهلاأنشهادةالحنيفية:قالعنهعروبةأبيابنتفسير

والخالاتوالعماتوالاخواتوالبناتالأمهاتتحريمفيهايدخل

يحرمونوكانوا،الشركفيحنيفيةوكانت،والختاناللهحرموما

البيتيحجونوكانوا،القراباتمنتقدموماالامهاتشركهمفي

المناسك.وينسكون

اللهحرممابتحريمإبراهيمملةواتماعالتوحيدأنهاقتادةفذكر

ذواتفيحرمون،الحنيفيةينتحلونكانواشركهمفينهمو،والختان

إبراهيمدينمنبهتمسكوامماوهذا،ويختتنونويحجونالمحارم

ينتحلونها.كانوالكن،الحنيفيةأصلبهفارقواالذيشركهممع

،المحارمذواتيحزملاومنالمجوسوبينبينهمفارقاهذاوكان

لاممنالمللأهلسائروبين،الختانيرىلاومنالنصارىوبين

مستحباتهامنكانلكن،الحنيفيةمنكانالحجفان.البيتحجيرى

)1(/1.242
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واجباتها.منلا

وقال،المسلمالحنيفالاخفش)1(:الحسنأبوقالوكذلك

الحسنأبوقال.الحاجفهوالمسلمالحنيفمعذكرإذا:غيره

لأنحنيفا،وحجاختتنلمنيقولونالجاهليةفيوكانوا:الاخفش

فلصا،والحجالختانغيرإبراهيمدينمنبشيءتحمسكلمالعرب

دينعنعدلمن:الاصمعيوقال.الحنيفيةعادتالاسلامجاء

.العربعندحنيففهووالنصارىاليهود

النصارىمنالكتابأهلبعضكتبفييوجدولهذا:قلت

الذينالعربهؤلاءوهم،الحنيفمعاداةكلامهموفيوغيرهم

يحجونلاالنصارىفان،مشركونوهمويختتنونيحخونكانوا

منوفيهم،عنهينهىأكثرهمبل،بالختانيتعبدونولايختتنونولا

يختتن.

بينالمقابلةوالاديانالمقالاتينقلممنطائفةكلاموفي

ومنإبراهيمملةالمحضةالحنيفيةيتتاولوهذاوالحتفاء،الصابئين

بخلاف،وحدهاللهيعبدونكانوافإنهم،وأممهمالأنبياءمناتبعه

المشركين.الصابئين

عليهمأثنىالذينوهمحنفاء،صابئون:نوعانوالصابئون

المشركينأنواعوس!ائرالمجوسوأما.مشركونوصابئون،القرآن

حنفاء.فليسوا

(.)حنف((العرب"لسانانظر)1(
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فوركابنبكرابيمثل-والمقالاتالكلامفيطائفةذكروقد

وبهافريد)1(ومزدكزردشتمثلالفرسمنالنبوةادعواالذينأن-وغيره

دينه.إلىيدعونأنهمويزعمونإبراهيمملةينتحلونكانوا

والردالنبواتإثباتعلىتكلملمالهمصنففيفوركابنقال

منغيرهذكرهماوذكرالهند،حكماءالبراهمةمنأنكرهامنعلى

أنكرواصنف!:صنفانالبراهمةإن:قال،والمقالابالكلامأهل

بنبوةأقرمنفمنهم،بعضهمبنبواتأقرواوصنف،أجمعينالرسل

.بعدهكانمنوجحدإبراهيم

الدليلفما،الرسلبعثةجوازعلىدللتقد:قائلقالفإن:قال

غيرهم؟دونذكرتممنخلقهإلىاللهبعتهمالذينالأنبياءأنعلى

المختلفاتالجهاتمنإلينانقلقدأنهذلكعلىالدليل:لهقيل

عادةعنتخرجبمعجزاتأتواأنهمالكذبناقليهاعلىيجوزلاالتي

وابراء،الموتىوإحياء،حيةالعصاوقلبالبحر،فلق:مثل،الخلق

المعجزاتمنلغيرهمينقلولمالقمر،وانشقاق،والابرصالأكمه

دونالأنبياءهمأنهمعلىذلكفدل،لهمنقلكماالنبوةادعىممن

صدقهم.علىتدلمعجزةلهميكنولمالنبوةادعىممنغيرهم

فيمنهمواحدكلوجدناأناصدقهمعلىيدلومما:قال

أيديهم،علىوقبض،الهوىواتباعالشهواتعنالناسمنعقدزمانه

كلفوهمذلكمعثم،أنفسهمإليهسرتوما،مرادهموبينبينهموحال

26(.)4/!والتاريخ"البدء:انظر.المجوسمنالبهافريديةالفرقةتنسبإليه(11
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ظهورهم،وراءاهاليهمونبذ،والاقاربوالابناءالاباءمنالبراءة

والجري،لامورهموالائتمار،لهمالجناحوخفض،أموالهموبذل

وتملوتفرالبشرعنهاينفرمماالأحوالهذهوكل.أحكامهمتحت

دعواهموصححوا،ادعوهفيماصادقونانهمفلولا،تكقفهممن

المحتالينحيلعنذلكتخرجبينةوبراهينظاهرةبمعجزات

قبوله.فعلهمظاهريوجبكانلما،الممخرقينومخرقة

وقوتهأمرهلنفاذمنهمواحدحياةفيمكرهينالخلقكانولو

شاءواماإلىيرجعونالعالمهذاومفارقتهموتهبعدمنلكانواوغلبته

بعدجيلاالخلقوجدنافلماالدنيا.فيالملوكيرجعكما،عليه

وولوعاوطاعةمحبةلهميومكلفييزدادونقرنبعدوقرناجيل

علىذلكدل=والصحبةالرؤيةمنمنهمفاتهمماعلىوجزعابهم

،ظاهرةبمعجزاتدعواهمصححوا،اللهقبلمنأنبياءكانواانهم

بذلك.-والجاهلالعالم-الخلققلوبوأخذوا،نيرةباهرةوبراهين

ظهرواقدالمدعينالمفترينمنوجدناقد:قائلقالفان:قال

هم؟من:لهمقلناالانبياء،أتباعمثلأتبااعلهموصار،العالمفي

ومزدكزردشتغيرقائمورسمتبعلهأحدايسموانيتهيافلا

وبهافريد.وماني

زمانهمفيادعواثلاثتهمفإنوبهافريدومزدكزردشت:لهقلنا

يذعولم،إبراهيمدينعلىالمستقيمهوزمانهفيواحدكلأن

إليهوالانتسابفبريحه.إبراهيمعلىايعليهخلافامنهمواحا

لموإنهم،وسلطانهمبسياستهملا،والأصحابالأتباعلهاجتمع

إبراهيمشريعةانزمانهفيمنهمواحدكلاذعىبلدينا،يشرعوا
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الذيالزمانلطولمنهوينقصفيهيزاد،عليهمنهمواحدكلماهي

وأتباعهلقومهزمانهفيكتابهفيترجممنهمواحدوكل،عليهأتى

لسانهم.على

الجاريالمستقيمالمسيحتلاميذمنأنهادعىفانهمانيوأفا:قال

وأن،طريقهعنزاغواقدالنصارىمنغيرهوأن،إبراهيممنهاجعلى

إلىارتقىحينأنهوادعى5،عندالذيهوعيسىعلىالمنزلالانجيل

سر،ماوأسس!عملماعملبأمرهوأنه،عيسىإلىأرقيالسماء

برأيه.لا،تبعهمنوتبعه،تروحمالهتروحالمسيحفبريح

عدوهويحبونيبغضونهالذينإبراهيمأعداءوالمشركون:قلت

ونحوهم،والصينالتركمشركيمناليومإلىموجودونالنمرود

هوماوفيهاوصغارا،كباراالنمرودصورةعلىالاصناميصؤرون

ومعهمالنمرود،باسمويسبحونالاصنامتلكويعبدونجدا،كبير

النمرود!سبحانالنمرود!سبحان:بهايسئحونمسابح

لمنإماماجعلهالذيهوعليهوسلامهاللهصلواتوابراهيم

إلاالايمانيظهرمنافقولامؤمنقطيوجدفلا،الناسمنبعده

عليهكانممابكثيريكذبمنفيهمكانوإن.لابراهيممعظموهو

منبعدهفالانبياء،والكتابالنبوةذريتهفياللهجعلوقد.إبراهيم

منولا،بإبراهيممؤمنوهوإلابالانبياءيؤمنمنيوجدفلا،ذريته

لإبراهيم.معظموهوإلاالشركعنوينهىالجملةفياللهعبادةإلىيدعو

ومكذب،إبراهيمعليهكانممابكثيرمكذد!هومنفيهمكانوإن

وظالممحسنذريتهومن،منهبري!فإبراهيم=والرسلالانبياءببعض

،الكتابأهلعليهيوجدوكما،العربمشركوكانكما،مبينلنفسه
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بعبادةوامتلأت،الأرضطبققدالشرككانإبراهيمبعثحينفانه

إليه،ودعاالتوحيدفأظهر،السفليةوالأصنامالعلويةالكواكب

قومه.علىاللهونصره،وأهلهالشركوعادى

الحنيفيةوجعلحنيفا،كانأنهبينموضعغيرفيوالقران

اليه،المضافمنالحالعلىينصب"حنيف"لفظإنحتى،صفته
!ء

،2(()حنيفاإثرصصم!أتجعأنو>(1حنيفا<)إئرقمملىبلقل>:كقوله

القطع،علىنصبايسمونهوالكوفيون،الحالعلىمنصوبوهذا

إنهالبصريينقولمعنىوهو،فقطعاللفظفيصفةيكنلملكونه

.الحالعلىمنصوب

لاإليهالمضافعلىالحالانتصاب:النحويينبعضقالوقد

كقوله:واحد،شيءبمنزلةإليهوالمضافالمضافيكونحتىيجوز

لانه،الأخمنحالهومئتا<)3(أخيهلحميا!لأحد!أنايحب>

لان،كذلكحنيفا<إئرمصملةبلقل>:وقوله.واحاشيءواللحم

يعرضأتاهلما)4(-حاتمبنعديكقول،منهالبعضبمنزلةالملة

يجوزولهذا.منههجنةقالكأنه،"دينيعلى"إني-:الاسلامعليه

زيد.منبدلافتجعلهماوديثه"علمهزيد"أعمى:تقولأنلك

(.أعلمواللهوجد.ما)آخر

.135:البقرةسورة)1(

.123:النحلسورة)2(

.12:الحجراتسورة)3(

،عديعن937(،257258،)4/أحمدأخرجه)4(
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مسالة

محبةالعبدفيكانإذافيما

نفسهفيومحمودوحقخيرهولما





الزيالرحمنأللهتجص

نفسه،فيومحمودوحقخيرهولمامحبةالعبدفيكانإذافيما

الشركاء،منلغيرهولالله،لاله،المحبةمنفيهلمايفعلهفهو

اهلعنالعفوويحب،الحاجاتذويإلىالاحسانيحبانمثل

الصدقويحب،الحقائقوادراكوالمعرفةالعلمويحب،الجنايات

فيغالبكثيرهذافإن،الرحموصلةالامانةواداءبالعهدوالوفاء

والعملية،العلميةالنفسقوتيفي،واسلامهمجاهليتهمفيالخلق

للامامداودابوقالولهذا،محبةيطلبونهالعلمطلاباكثرفان

لله:فقاللله؟جمعته-:قالاو-العلمهذاطلبت:حنبلبناحمد

ففعلته.امرإليحببولكنعزيز،

والعلمللمعرفةمحبةفيهاخلقاللهفان،النفوساكثرحالوهذا

بالعهد،والوفاءوالعدلللصدقمحبةفيهايخلقوقد،الحقائقوإدراك

لا:الامورهذهيفعلفهو،للناسوالرحمةللاحسانمحبةفيهاويخلق

منخوفاولااحدمدحيطلبولا،الخلقمناحدإلىبهايتقرب

بها،ويلتذالحيبهايتنعموالحركاتالادراكاتهذهلانبل،ذمه

الحسنة،الأصواتسماعبمجرديلتذكماوسرورا،فرحابهاويجد

الطيبة.الرائحةوبمجرد،البهجةالأشياءرؤيةوبمجرد
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تعرفالتيللأشياءنفسهبمعرفةويتنعمويفرحيلتذوكذلك

ظاهرهبشهوديلتذكما،وإحساسهباطتهبشهودأيضاويلتذ،بالباطن

تعقلها،التيالكليةالامورمننفسهتعقلهبمايلتذوكذلك،وإحساسه

وكما،ونكاحهوشربهبأكلهيلتذكما،وحركاتهأفعالهفيوكذلك

أقاربه،وغيرأقاربهمنالحاجاتأهلإلىواحسانهبرحمتهيلتذ

معاقبةوتركإليهالمسيءعنبالعفوويلتذوالاعطاء،بالجودويلتذ

حتىالعفوإليحببلقد:قالأنهالمأمونعنيذكركماالمسيء،

عليه.أثابالااخافإني

تكونكانتكما،ادمبنيفيتكونالتيالاخلاقمكارمفهذه

الحيبهيتنعمالاراديةالحركةوهذهالحسفهذا،الباديةأهلفي

.الحالفيويلتذبهويتنفع

دفعاومنفعةلجلبولاغرضلغيرذلكفعلإن:يقالولا

نفسفيكما،نفسهفيمضرةودفعمنفعةجلبفيهبل،مضرة

،الجوعمضرةبهويستدفع،الشبعمنفعةبهيستجلبوالشاربالاكل

لهاويستجلب،مضراتنفسهعنبهايدفعالامورهذهسائرفهكذا

.لذاتبها

فيشفاءفيجد،صدريوشفيت،نفسهاشتفت:يقالولهذا

العافية.وحصولالمرضبزوالجسمهفيشفاءيجدكما،صدره

حسنهاأدركالتيوهيوالظاهر،بالباطنمحسوسةأموروهذه

بحسنهاالعلمإن:قالومن،ويحسنيقيحالعقلإن:قالمن

.بالشرعمعلومةأوبالنظر،وإمابالبديهةإما:معقولةبهاقائميمالصفة
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وصدقبها،قاملمعنىوقبحهاحسنهاإن:قولهفيصدقولقد

.بالشرعيدركوقد،بالعقليدركقدذلكأن

منفعةجلبمنفيهلماذلكيكونأننفيهفيالأولغلطوقد

الدارفيذلككانوان،نفسهإلىراجعةمضرةودفعالعبدإلى

.محسوسامرذلكفإنايضا،الاخرة

وأن،الفعلفيلصفةليسذلكأناعتقدحيثغلطوالثاني

فأصاب،والنهيالامرإلىالفعلإضافةمجردإلاليسوالقبحالحسن

عنه،والمنافرةللطبعالملاءمةمنذلكجعلكونهفيالاصابةبعض

نأظنهفيغلطولكن،ونقصهبذلكالمتصفكمالبابومن

الغلط،كليغلطولم،ذلكعن)1(صادرينالعقليينوالقبحالحسن

وبالبصر،وبالشرعوبالعقلبالحسيدركالذيوالقيحالحسنفإن

القياسيوبالمعقول،وبالباطنالظاهربالمشهوروالخبر،والنطر

يعلمكلافانواحد،جنسمنالأصلفيهو=الشرعيوبالأمر

به.ويثبتبالاخريعلملامابهويثبتبذلك

العلم:طرقهي،والعقل،والبصر،السمع:الثلاثةالطرقوهذه

الحركاتهذهفيمايدرك-والظاهرالباطنالمشهودوهو-فالبصر

العاجلة.والمضرةوالمنفعة،والمنافرةالملاءمةمنوالإرادات

عنالشهوديقصربمايخبر-وتنزيلهاللهوحيوهو-والسمع

.الاخرةالدارفيومضرتهذلكمنفعةمنإدراكه

الاصل.فيكذا)1(
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كلفإنوتغييرها،بتحويلهالاوتقديرها،بالفطرةالدينفتمام

الشياطينفاجتالتهمحنفاءعبادهخلقوالله،الفطرةعلىيولدمولود

ينزللممابهيشركواأنوأمرتهم،لهماللهأحلماعليهموحرمت

الحديثفيرسولهعنهروىفيمااللهأخبرناهكذاسلطانا.به

)1(.مسلمرواهالذيالصحيح

إليهيحتاجونماتناولويحبونوحدهاللهيحبونبفطرتهمفهم

فيالذيفهذا،والاحساسالشهودتتبعوالمحبة،الطيباتمن

منعليهايعينهممماخالقهمعبادةإلىوالحركةالحسمنفطرهم

مأمورها:الحسنةبالأفعالالثابتالحسنوجههو،الرزقطيبات

المناسبةالملاءمةهذهمنفيهلماحسن،كلهذلكفانومباحها،

عالمفيمشهوداذلكمنكانفماعليها،فطرواالتيوالمحبة

بالسمعأدركغيباكانوما،والاحساسبالشهودأدركالشهادة

.المرسلونبهجاءالذي

يعقلأنمنفلابد،المسموعوهذاالمشهودهذايعقلوالقلب

فيعقلوحسسنا،شهدنامايعقلانلابدكماواخبر،بهاللهامرما

كليئوجهعلىذلكبجريانالعلمضبطبمعنى،والغيبالشهادة

النفس.فيثابت

فيهماوقبحهالفعلحسنمنيدركالعقلأنأولئكزعملكن

لاقيحأوبحسنيأتيالشرعأنأولئكزعمأنكما،باطلملاءمة

المجاشعي.حماربنعياضعن)2865(برقم)1(
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للربيثبتواأنأرادوالأنهمذلكنفواإنمافأولئك،باطلفيهملاءمة

.والمنافرةحقهفيالملاءمهوأنكرواالبشر،فيعقلوهماجنسمن

ليسالمشيئةمحضعلىمبنيامحضاشرعايثبتواأنأرادواوهؤلاء

ورصاهاللهمحبةحقيقةانكرالفريقينوكلا،منافرةولاملاءمةفيه

الذيالمعنىهووهذابها،للمسيئينوبغضه،الحسنةللأفعال

ماجهةمناتواوانما،والمنافرةالملاءمةحقنا:فيعنهيعبرون

)1(.تجهمنوعمنفيهم

القدر،أنكروا-الصفاتلهذهإنكارهممع-أولئكأنكرولهذا

منالشريعةفيماهؤلاءنكرو،وحلقهومشيئتهقدرتهعموموهو

نكرواو،والنهيلأمرعليهاانطوىالتيوالمحاسنالمناسبات

والرحمة.الحكمةمنومشيئتهحلقهفيماأيضا

إثباتفيقصرواولكن،والخلقوالمشيتةالقدرةأثبتوافهؤلاء

،والعدلالحكمةمنشيئاأثبتواوأولئك،والعدلوالحكمةالرحمة

والمشيئةالقدرةفيتقصيرهممعأيضا،ذلكفيقصرواولكن

ونهيه.الشرعأمرينكرلاالفريقينمنكلكانوان،والخلق

منالشرعبهجاءمماكثيرابعقولهمدفعواأولئكغلاةلكن

فعلكما،المعقولةالحكمةيخالفهذاوقالوا:،والنهيالامر

لووقالوا:والنهيالامرايضادفعواهؤلاءوغلاة.وذووهإبليس

كفرا،أغلظوابليس.المشركونقالكما،عبدناهمماالرحمنشاء

والجماعة.السنةإلىاقربأولئكبدعةكانتولهذا

436(.431-)8/"الفتاوى"مجموعانظر)1(
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،المعروفهيبفطرتهاوالقلوبالنفوستحبهاالتيالاموروهذه

محبة،معإحساسهوالمعروففإنالمنكر،هيتبغضهاوالتي

ولايعرففلابحاليحسلممافأما.بغضةمعإحساسوالإنكار

وإذاينكر.ولايعرففلابحاليبغضولايحبلاوماينكر،

سمعه،أحبهلاماأنكرفإنهلجهلهفأنكرهبحديثالرجلحدث

فيحبوهيسمعوهلمماهوالحديثأهلعندالمنكرالحديثوكذلك

إحساسه.بعدأنكروهبذلكسمعوافاذا،وصدقهلصحته

بلمذموماليسالحسنةالامورهذهمحبةأنهناوالمقصود

مذمومايكنلمالمحبةهذهلاجلالامورهذهفعلومنمحمودا،

المرائيبمنزلةفيكون،اللهلغيرعملههذاإنيقالولامعاقبا،ولا

المحبةلمجردفعلهامنوأما.المذمومالشركهوقذاك،والمشرك

يستحقحتى،اللهإلىبهامتقرباأيضاهوولابمشركفليسالفطرية

منبأنواععليهايثيبهقدبل،وعبدهللهعملمنثوابعليها

ولهذاالدنيا،فيبذلكفيتنعمأمثالها،فيفيهابزيادةإما:الثواب

الله،إلىبهايتقربلموانالدنيافيحسناتهعلىيجزىالكافركان

صاحبهبهيستحقمذموماللهيفعللمإذاحسنكلفعلىكانولو

سيئاتتكونكانتإذاالدنيافيبحسناتهالكافرطعملماالعقاب

الدنيا،فيبهاويطعمالدنيافيبهايتنعمقدكانوإذا،حسناتلا

نالدنيافيوثوابهاونتيجتهاالحسناتهذهفوائدمنيكونفقد

فيالثوابأعظمعليهالهفيكون،إليهبهايتقربأنإلىاللهيهديه

.الاخرة

691



نأفأبىاللهلغيرالعلمطلبنا)1(:بعفالسلفقولمعمىوهذا

بغيرالحديثيطلبونإنهم:لهقيللماالاخروقول.للهإلايكون

قيلوهذا.ينفعهمحسنطلبهنفسيعنى،نيةلهطلبهم:فقال،نية

طلبهفاذاالمرشد،الدليلهوالعلملان،لخصوصيتهالعلمفي

له.والعملللهالاخلاصعرفهوحصلهبالمحبة

،العرفانمقدمةهوالذيالاولالنظرمنهو:قالمنقالولهذا

لمفاذابه،المنويالمقصودبمعرفةمشروطوالنيةالقصدفان

المعبودفعلمغيرهاأوبمحبةنظرفإذا؟إليهيتقربكيفبعديعرفه

كيفالاخلاصوكذلك.ويقصدهيعبدهانحينئذصحالمقصود

لاالاخلاصعلمطلبكانفلو؟الاخلاصيعرفلممنيخلص

والارادةالقصدقبلهوالعلمفإنالدور،لزمبالاخلاصإلايكون

العلم.يحصلحتىوالقصدالارادةتقعولا،وغيرهإخلاصمن

وهوحسن،هونفسهعنأحمدالامامذكرهفماهذاوعلى

رضيخديجةقولهذاومنحالها.المستقيمالمحمودةالنفوسحال

وتقريالحديثوتصدقالرحملتصلإنك!:للنبيعنهاالله

الحق.نوائبعلىوتعينالمعدوموتكسبالكلوتحملالضيف

فعلمت،عليهوفطرذلكعلىخلقلها،محبةيفعلهاكانالامورفهذه

يوقعهالاوفعلهاالمحمودةالأمورمحبةعلىالمطبوعةالنفوسأن

خشيت"قدلها:قاللما،المذمومةالامورمنذلكيضادفيماالله

بعدها(وما748)1/"العلمبيان"جامع:انظر،وغيرهمعمرعنذلكروي)1(

)775(.للخطيبو"الجامع"
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الحديث،...ابدا.اللهيخزيكلاواللهكلا:قالت."نفسيعلى

)1(.الصحيحين!يوهو

وأ،لعبدهاللهإنباءمجردهيهل:النبوةفيالناستنازعوقد

هيهل:النبوةفيتنازعواكمافيه؟كمالصفاتإلىراجعةهي

بها،يتميزصفاتإلىراجعةهيأو،الشارعخطابتعلقمجرد

قالكماأجزاء،النبوةكانتولهذاإنباء؟أوإلهيخطابمنولابد

منجزءوالاقتصادالصالحوالسمتالصالح"الهديووحمر:النبي

فيفهذا)2(،السننأهلهرو".النبوةمنجزءاوعشرينخمسة

ربعينوستةمنجزالصالحة"الرويا:العلمفيوقال.العمل

")4(.المرسليناخلاقمن"ثلاث:وقال")3(.النبوةمنجزء

الأصلهوالنفوسفياللهخلقهالذيوالاحساسالحبوهذا

الذيالاحساسلولافانهوذم،حمدوكل،وقيححسنكلفي

أصلاإراديةحركةوجدتلمابغيضوبغضحبيبحبفيبهيعتد

،وعقابوثوابونهيأمركانولما،باختيارهالحيوانمنشيئاتحرك

)1(

)2(

)3(

)4(

عائشة.عن()016ومسلم(اخرىومواضع)3البخاري

وابو197(،)468المفرد""الادبفيوالبخاري692()1/أحمدخرجه

.عباسابنعن)4776(داود

هريرةابيعنالبابوفي.الخدريسعيدابيعن)9896(البخارياخرجه

الصحيحين.فيوغيرهماالصامتبنوعبادة

من"ثلاثبلفظالدرداءأبيعلىوموقوفامرفوغاالكبيرفيالطبرانيأخرجه

الموقوف501(:)2/الزوائد""مجمعفيالهيثميفال."...النبوةخلاق

ترجمه.منأجدلممنرجالهفيوالمرفوع،صحيح
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هوإنماوالعقاب،بهوتتنعمالنفوستحبهبماهوإنماالثوابفإن

،الإحساسبعديكونإنماوذلكبه،وتتعذبالنفوستكرهبما

والاخرةالدنيافييوجدماصلهووالبغضوالحبفالإحساس

وذاكوالوعيد.والوعدوالنهيالامرحسنوبه،الحيامورمن

عونمنهماوكل،للفطرةتكميلهووالوعيدوالوعدوالنهيالامر

الطبيعيةوالفطرة،الطبيعيةللفطرةتكميلفالشريعةالاخر،على

بالديندانمنوالعبد،بهوالعملبالشرعالايمانعلىوعونمبدأ

والشقي،الاخرةفيالصالح]العمل[أهلمنفيكونيصلحهالذي

فهذا،الشريعةبهجاءتالذيالعملويعملالدينيتبعلممن

أعلم.والله،هذا
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فصل

غيرهبعملالانسانانتفاعفي





تيمية:بنأحمدالعباسأبوالدينتنيالشيخقال

،الإجماعخرقفقدبعملهإلاينتفعلاالانساناناعتقدمن

:كثيرةوجوهمنباطلوذلك

الغير.بعملانتفاعوهوغيرهبدعاءينتفعالانسانأن:أحدها

لاهلثمالحسابفيالموقفلاهليشفعلمجيوالنبيأنثانيها:

دخولها.فيالجنة

بسعيانتفاعوهذاالنار،منالخروجفيالكبائرلأهلأصها:ثا

الغير.

،الأرضفيلمنويستغفرونيدعونالملائكةأنرابعها:

الغير.بعملمنفعةوذلك

قطخيرايعمللممنالنارمنيخرجتعالىاللهأنخامسها:

عملهم.بغيرانتفاعوهذا،رحمتهبمحض

وذلكابائهمبعملالجنةيدخلونالمؤمنينأولادأن:سادسها

الغير.عملبمحضانتفاع

أبوهماطن>:اليتيمينالغلامينقصةفيتعالىقالسابعها:

سعيهما.منوليسأبيهمابصلاحفانتفعاصنلحا()1(

82.:الكهفسورة)1(
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السنةبنصوبالعتقعنهبالصدقةينتفعالميتأنثامنها:

الغير.عملمنوهو،والاجماع

بنصوليهبحجالميتعنيسقطالمفروضالحجأنتاسعها:

الغير.بعملانتفاعوهو،السنة

الميتعنيسقطالمنذورالصومأوالمنذورالحجأن:عاشرها

الغير.بعملانتفاعوهو،السنةبنصغيرهبعمل

حتىعليهالصلاةمن!امتنعقدالمدينعشرها:حادي

طالب،أبيبنعليالاخردينوقضى)1(،قتادةأبودينهقضى

الغير.عملمنوهو!و،النبيبصلاةوانتفع

رجل"الا:وحدهصلىلمنقال!ي!النبيانعشرها:ثاني

الجماعةفضللهحصلفقدمعه")2(،فيصليهذاعلىيتصدق

الغير.بفعل

قضاهاإذاالخلقديونمنذمتهتبرأالانسانأنعشرها:ثالث

الغير.بعملانتفاعوذلك،عنهقاض

سقطتمنهاخللإذاومظالمتبعاتعليهمنأنعشرها:رابع

الغير.بعملانتفاعوهذا،عنه

الاكوع.بنسلمةعن5922()9228،البخارياخرجه)1(

)574(داودوابو()1375والدارمي85(،5.45،64)3/احمداخرجه)2(

.الخدريسعيدابيعن)1632(خزيمةوابن
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والمماتالمحيافيينفعالصالحالجارانعشرها:خامس

الغير.بعملانتفاعوهذاالاثر،فيجاءكما

يكنلموهو،بهميرحمالذكرأهلجليسأن:عشرهاسادس

،بالنياتوالاعمال،لهعرضتلحاجةبللذلكيجلسولم،منهم

.غيرهبعملانتفعفقد

انتفاعالصلاةفيلهوالدعاءالميتعلىالصلاة:عشرهاسابع

.غيرهعملوهو،عليهالحيبصلاةللميت

وكذلكالعددباجتماعتحصلالجمعةأنعشرها:ثامن

بالبعض.للبعضانتفاعوهوالعدد،بكثرةالجماعة

للهوما!ات>:ك!يالهلنبيهقالتعالىاللهأنعشرها:تاسع

ونسمآءضومؤنرجالم>ولولا:تعالىوقال()1(،فيهتموأشاليعذبهم

)2(صروءٌِ
()3(.ببمضبعضهمألناساللهدغولولا>:تعالىوقال،!مومنت

وذلكبعض،بسببالناسبعضعنالعذابتعالىاللهرفعفقد

الغير.بعملانتفاع

يمونهممنوغيرهالصغيرعلىتجبالفطرصدقةأنعشروها:

فيها.لهسعيولاعنهيخرجمنبذلكينتفعفانه،الرجل

33.:الأنفالسورة)1(

.25:الفتحسورة)2(

.04:الحجسورة،251:البقرةسورة)3(
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،والمجنونالصبيمالفيتجبالزكاةأنعشريها:حادي

له.سعيولاذلكعلىويثاب

لامايعملهلمبماالإنسانانتفاعمنوجدالعلمتأملومن

خلافعلىالكريمةالايةنتأولأنيجوزفكيف،يحصىيكاد

الامة؟واجماعوالسنةالكتابصريج
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!ي!الرسولاتباعفيرسالة





>وماظقت:تعالىقالكما،عبادتهمنلهخلقواماإلى.....

،*"*<)1(يالعمونأنأرلدومازرقيمنمتهمارلدمآ3*ةليغبدونإلالانس!وألجن

وستضأنحعنىومنأنابصيرةعلىاللهليأدعوآطذه-سحي-قل>:تعالىوقال

وحترانخنهداأزسلتكإنا>:تعالىوقال()2(،المشركصنمنناوماالله

تعالى:وقال()3(،او46لإمنيراوسراجابإذنهاللهإلىوداعياصأ*وفذيرا

ولبهنقييمنولاألكتبمالدريكنتماأقرنامنروحاإليكأوجتماكذلك>

!رط؟*-صق!تقيص!زفىإلىلتقديوإنكعبادنأمنفشاءمنءبهئهديلؤراجعلته

.4(<)؟*ص3الأموردقحيراللهإليألالأرضافىوماالسفواتفىماله-لذىلله

وجنهم،وإنسهم،وعجمهمعربهم:الارضاهلعلىوفرض

يهأيها>قل:تعالىقالكما،وطاعتهاتباعهوقاصيهمودانيهم

لالأزض!ولسموتملثل!لذىجميعاإل!ماللهرسولإنيلناس

باللهيؤمفلذيلاورمىألنبىورسولهبأللهالامنوويميتيخى-هوإلاله

تعالى:وقال(،ص؟!،()تهتدوتدعل!متبعوووكدشهء

.()6(سللناإلاكافةارسلانكوما>

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

56-57.:لذارياتسورة

.801:يوسفسورة

.4546-:الأحزابسورة

.5253-:الشورىسورة

.158:الأعرافسورة

.28سبأ:سورة
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كصفوفصفوفناجعلت:بخمسالانبياءعلى"فضلنا:!ر!وقال

الغنائملناواخلتطهورا،مسجداالارضلناوجعلت،الملائكة

إلىوبعثتخاصةقومهإلىلمجماالنبيوكانقبلنا،لاحدتحلولم

)1(.الصحيحينفياخرجاه."عامةالثالس

الامةهذهفيبييسمعلابيدهنفسي"والذي!و:وقال

مبسلم)2(.رواه.النار"دخلإلابييؤمنلاثمنصرانيولايهودي

.()3(لنارمؤعدلملأخزابيكفرلهءمنومن>:تعالىقولهوتصديقه

إلارحمتهوإلىاللهإلىوصولارسالتهبلغتهلأحديجعلولم

علىأنزلوماعلتناأفزلومابالدهءامناقل>:تعالىقالكما،بمتابعته

لبيوتووعيسئمولمىاوقومآلاسباروواويعقوبوإسحقوإبشصيلإئرهيم

الإسلنمغيريتتتصومن**فيمسلمونلموذخنمنهمأحدبئننذر!لازئهتممن

الايةفيوقال"صفي!*!و)4(،اخصرينمنلاخرةفيوهومئهيقبلفلندينا

شقا!زفىهتمفمانمانولوافانأهتدوافقدبه-منغءامابمثلءاجمنوافاق>:لاخرىا

إنقل>:تعالىوقال(،<)ضخبهوانعليمالشميعوهوللهفسيكفيحهم

.ا()6(ص؟زحيمغفورللهولكؤذنولبئوديفراللهيخببكمفاتبعونيللهتحبونكنتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حديعطهنلمخم!اعطيت":بلفظ)521(ومسلم438()335،البخاري

الجزءوهذا"،الملائكةكصفوفصفوفنا"جعلتفيهوليس."،.0قبلي

)522(.مسلمعندحذيفةحديثضمن

.هريرةابيعن)153(برقم

.17:هودسورة

84.85-:عمرانالسورة

.137:البقرةسورة

31.:عمرانالسورة
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اللهيحبوناصنهمطائفةادعت)1(:وغيرهالبصريالحسنوقال

اللهيحببكمفاتبعونياللهكنتوتجونإن>:لهمفقال!يو،النبيعهدعلى

جلربهالعبدمحبةموجبالرسولابصباعفجعلدص<،لكلولغفر

دصنوبه.ومغفريهعبدهتعالىالربلمحبةموجباوعلا،

الجنةيدخلالناس"كل:قال!يوالنبيعن)2(الصحيحوفي

اصطاعني"من:قال؟يأبىومن!اللهرسولياقالوا:،اصبى"منإلا

اللهيطعومفماله:تعالىكقولهابى".فقدعصانيومن،الجنةدخل

فيصهأخلايفلادفرتحصنصهامنحصر!ىجنتيدصخلىورسوله

ويتعدحدودهورسولهللهيغصومف!2*العظيمألفوزلفوذ

وقوله()3(،ص**مهىعذابولهفيهاخلاانارالدصخله

لاثمطنهضشجرفيمايحكموكحتييؤمنوتلاورفيفلا>:تعالى

وقال()4(.*6-تسليصماويصسلمواقضئتمماحرجاانفصسهتمفىمجدوا

.(()أدئةبإذتيرطاعلاإرسولمنأرسلناوما>:تعالى

فافترؤ.المسلمينبينعليهمتفقوهوواممع،بابوهذا

:فرقثلاثالرسولبهجاءفيماالنالس

ونحوهم،والمنصركينوالنصارىكاليهود،ابصباعهمنامتنعوافرقة

ورسوله.بهاللهاصمربمامعاملتهمبصجبكفارفهوصلاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جريج.وابنالحسنعن(155)3/الطبرياخرجه

.هريرةابيعن)0728(البخاري

.1314-:النساءسورة

65.النساء:سورة

.64:النساءسورة
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وظاهرا،باطناورسولهباددهآمنواوقسم

ع!اوسول

بهجاءماواتبعوا

فيالإيمانيدخلولمبالسنتهم،الايمانأظهرواوقسم

دألمنمقونإذاجا>:فيهماللهقالالذينالمنافقونفهؤلاء.قلوبهم

لمتفمينإنلمجن!هدوأدلهلرسولهنكيعلمللهودلهلرسولإنكلمحثهدقالوأ

منالناسومن>:تعالىوقال.السورةآخرإلىصأ*لا()1(لبهدبوت

والذفيءامنوادنهيخدعونحبن%بربمؤمنينهمالاخروماوبأليؤمباللهءامنايقول

مرضاللهفزادهمضض!قلوبهمفى-*،إ/،لمجمثعونوماأنفسهمإلايخدعوتوما

اية.عشرةثلاثتمامإلى()2(لأ7*يكذبونأليؤبماكانوأعذاثولهم

منموضعغيرفيوذكرهم،براءةسورةصفاتهمفياللهوأنزل

تعالى:وقال.الكفاربجهادأمرهجممابجهادهمرسولهوأمر،القران

ءع
وبئسجهعموماولمحه!علتهمغل!ووالمنممينأل!فاربخهدلنبىيخأيها>

.<)3(*9*ألم!حير

كانواإنالجزيةيؤدوااويؤمنواحتىفيجاهدونالكفاروأما

باليؤوولاباددهلايومنوتألذلىقملوا>:تعالىقالكما،أهلهامن

أولواالذلفمنألحقدلنيديؤنولاورسولهاللهحرمما!كرمونولالأخر

.(4)(ص؟!صنروتوهمياصعنالجزيةيعطواحتئلتتأ

)1(

)2(

)3(

)4(

.1:المنافقونسورة

.801-:البقرةسورة

73.:التوبةوسورة،9:التحريمسورة

.92:التوبةسورة
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ذكرههكذا،عليهمالحدودبإقامةفجهادهمالمنافقونوأما

موجبعنخرجوافاذا،بألسنتهمالاسلاميظهرونلانهم،السلف

:قسمانوهم،عليهمالحدأقيمالدين

ورسوله،باللهالايمانوأظهروا،الدينأصلفينافقواقوم

ومعرضونالرسولبهجاءعماغافلونهمبل،قلوبهمفيذلكوليس

إيماننفسعنبالدنياوالاشتغال،غيرهبدينالاشتغالإلى،عنه

مامعاداةأومعاداتهأوبغضهأوالرسولتكذيبوأضمروا،القلوب

منافقينكانواقلوبهمفيورسولهباللهالايمانيكنلمفمتى.بهجاء

وأالرسولبهجاءمالضدمعتقدينكانواسوام!،الدينأصلفي

فهوالاسلاميظهرلممنكلأنكما،وتكذيبهتصديقهعنخالين

منالعبادينجيولا.يتكلملمأوبضدهتكلمسواءالكفر،ظاهر

أحدهمسئلإذاحتى،قلوبهمفييكونإيمانإلاتعالىاللهعذاب

ربي:قال؟نبيكومن؟دينكومارصبك؟من:لهفقيلالقبرفي

وينام،الجنةإلىبابلهفيفتح،نبييومحمد،دينيوالاسلام،الله

إليه.أهلهحبإلايوقظهلا،بامرأتهدخلقدالذيالعروسنومة

شيئايقولونالناسسمعت،أدريلا،هاههاه:فيقولالمنافقوأما

يسمعهاصيحةفيصيححديد،منبمرزبةفيضرب،مثلهمفقلت

اللهقال)1(.لصعقالانسانسمعهاولو،الانسانإلاشيءكل

ا*نصالهختجدولنلنارمنالائتنرلذركفياتمتفقينإن>:تعالى

ماجهوابن)4753(داودوابو792(287،288،592،)4/احمدأخرجه)1(

مختصزا.الصحيحينفيواصله.عازببنالبراءحدي!من9154(،)1548
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معفاولتثللهديخهؤوأخلصواباللهوأعتصمواوأضلحواتابوأأنذبالا

.()1(ص،أخراعظيمالمؤممينللهيؤتوسوفئمؤِمنايث

الذيمثل،الدينأموربعضفيالمنافقون:الثانيوالقسم

الخصومة.فييفجراوالوعد،خلافاوالعهدنقضاوالكذبيكثر

فيهكانتومنخالصا،منافقاكانفيهكنمن"أربع:ع!يالهالنبيقال

حدثإذايدعها:حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلة

فجر".خاصمواذاغدر،عاهدواذا،احلفوعدوإذا،كذب

)2(.الصحيحينفيأخرجاه

شيءعنخرجمنجهاددلنهأهلعلىتعالىاللهأوجبوقد

لاحتئ>ولمحئلوهم:تعالىقالكمالله،كلهالدينيكونحتى

بعضعنخرجفمندلة(.)3(!لإينوي!ونفتعةتكون

وحبسضربوالاقبلفإن،بالكلامأمرعليهمقدوراكانإنالدين

جاءبماالافرارعنامتنعفان،المحرمويتركالواجبيؤديحتى

عنقه.ضربتمنهشيءأوالرسولبه

اللهرضيابوبكرقاتلكماقوتلوا،ممتنعةطائفةفيكانوان

بالإسلاممقرينكانواأنهممع،الزكاةمانعيالصحابةوسائرعنه

عنه:اللهرضيالصديقأبوبكرقالحتى،الخمسللصلواتباذلين

علىلقاتلتهمجم!ي!اللهرسولإلىيودونهاكانواعناقامنعونيلووالله

)1(

)2(

)3(

.145146-:النساءسورة

عمرو.بنعبداللهعن)58(ومسلم3178(9245،)34،البخاري

93.:الأنفالسورة
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منمعهومنعنهاللهرضيطالبابيبنعليقاتلوكمامنعها)1(.

صلاتهاحدكم"يحقر:ك!ي!النبيفيهمقالالذين،الخوارجالصحابة

القرانيقراون،قراءتهمميعءتهوفراصيامهمميعوصيامهصلاتهمميع

منالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلا

لمناللهعنداجراقتلهمفيفان،فاقتلوهملقيتموهماينما،الرمية

")2(.القيامةيومقتلهم

وخرجالدينفيابتدعمنأولهمالحروريةالخوارجوهؤلاء

ك!اللهرسولسنةعنخرجاولهمإنحتى،والجماعةالسنةعن

.وفيفيهماللهوانزل،المالقسمةغ!ي!النبيعلىوانكر،حياتهفي

:وغيرهعباسابنقال()3(.ودشودوجئئوجؤتبيضيؤم>:امثالهم

)4(.والفرقةالبدعةأهلوجوهوتسودالسنةاهلوجوهتبيضق

الطوائفسوائرمنرسوليوسنةاللهكتابعنخرجمنفكل

،بالكلامرسولهوسنةالدهكتابإلىيدعوهأنالمسلمينعلىوجبفقد

ذنبه،قدرعلىأخرىوبالقتل،تارةبالجلدعاقبوهوالاأجابفان

رؤساءمنأووالمشايخالعلماءمنالدينإلىمنتسباكانوسواء

والفجار.الابرارفيهمهؤلاءمنفانوالوزراء،الامراءمنالدنيا

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةأبيعن2()0ومسلم(اخرىومواضيع014)0البخارياخرجه

سعيد،ابيعن)6401(ومسلم(أخرىومواضيع)0361البخاريأخرجه

علي.حديثمن)6601(ومسلم)3611(البخاريععدوبعضه

.601:عمرانالسورة

747(.)2/كثيرابنتفسيرانظر
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أهلالمجاهدينوصالحوالمسلمينوهداةالدينأئمةهمفأبرارهم

مناللهصفوةهم،والقرانللايمانالناصروالحامل؛والقرانالإيمان

الانبياءوورثة،الارضإلىاللهنظروموضع،خلقهمنوخيرتهعباده

لاخؤفللهاوليلىإت>ألا:فيهمتعالىاللهقال،الرسلوخلف

فىلبمثرىلهمصإ*ييقوتوكمانواءامنوا!فا"*إ*!يحزنوتولاهمعليه!

5(6*،<)1ص!ظيمهوالفوزلكذللهل!لمفلالبذللالأخرةوفالديخاالحيؤة

وأالمؤمنيراهاالصالحةبالرؤياع!يمالنبيفسرهاقدوالبشرى

)3(.المؤمنينمنالحسنوبالمناءله)2(،ترى

"وجبت:فقالخيرا،عليهافأثنوابجنازةع!ي!النبيعلىومر

"،وجبت"وجمت:فقالسرا،عليهافأثنوابجنازةعليهومر"،وجبت

أثنيتمالجنازة"هذه:قالوجتت؟قولانما!اللهرسوليافالوا:

شراعليهاأثنيتمالجنازةوهذه،الجنةلهاوجبتفقلتخيراعليها

")4(.الارضفياللهءشهدأنتمالنار،لهاوجبتفقلت

ومنالخير،أهلمنكانبالخيرالمؤمنينعموملهشهدفمن

الشر.أهلمنكانبالشرلهشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

.6264-:يونسسورة

عن)8938(ماجهوابق)2142(والدارمي321(315،)5/أحمداخرجه

كثيرابقتفسيرانطر.وغيرهالدرداءابيعنالبابوفي.الصامتبقعبادة

/4(9175،.)0176

ذر.أبيعن)2642(مسلمأخرجه

انس.عن)949(ومسلم2642(،)1367البخاريأخرجه
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رئاسةاوإمرةاوديناوعلمإلىالمنتسبونالفجاروهؤلاء

لأحباروألرقبان!ثيرامفن>:فيهمتعالىاللهقالكالذين

قالانإلى(أدلهعنَسبيلويصدوتبالنىفاساصرلليا!طون

دلهسبيلفىيخفقونهاولاوألفضةلذهبيكنزوتلذين>و:تعالى

اقدنا>:كتابهفىتعالىقالوقدا()1(؟صنرليمغرا+فبشزهم

المغضوبغيزعلتقمأنعضسالذلىأحمررو،6!صآثم!مميصألحزرو

عليهم:"المغضوب:ع!يالهالنبيقال7*!()2(،،الضهالينولاصكليهم

حديثهذا:الترمذيقال")3(.النصارى:هموالضاليناليهود،

صحيح.حسن

منشبهفيهكانبهيعملفلمعلماأوتيفمنالعلماء:قال

فيهكانعلمبلااللهعبدومن،يتبعوهولمالحقعرفواالذيناليهود

شريعة.بغيروعبدوهالرهبانيةابتدعواالذينالنصارىمنشبه

المحمديوالمنهاجبالشريعةالمتم!كونفهمحالاالمؤمنونواما

عقاهمأهواتتبعولاادلهأنزلبمآبينهوفانبم>:تعالىقالكما

ص!>:تعالىوقالومنهاجأ()4(شرعةمنكمجعلنالكلألحق!نءك. صا

.(*3()"*يعلمونلاالذيناقو!شبغولالأمرفاتبعهاامنشرديةعكجعلنك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

34.:التوبةسورة

.67-:الفاتحةسورة

حاتم.بنعديعن5492()5392،والترمذي378()4/احمداخرجه

165(.164-)1/كثيرابنتفسيروانظر

.48:المائدةسورة

.18:الجاثيةسورة
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منشيخاوإمامإلىانتسبمنضلالا:هؤلاءاعظمومن

إلىضماو،اللهبهيأذنلممااللهدينفيوابتدع،المسلمينشيوخ

يفتلونالذينالمتولهينكهؤلاء،والتلبيسالتكذيبمنأنواعاذلك

وماءواللاذنالناركمحزقةالمطهرينمنوافقهمومن،شعورهم

زاعمينالحئاتوإمساك،صدورهممنوالدموالعسلوالسكرالورد

أموالوأكل،اللهسبيلعنالصدعنواحتيالا؛لهمكرامةذلكأن

بالباطل.الناس

صالحرجلولانبىبهامرمافبدعةولفيفهاالشعورفتلأما

منالترجل!وورسولهاللهشرعقدبل،بهيقتدىمنفعلهاولا

ودهنه.الشعرتسريح

بهيسكنماهذاوجد"أما:فقالالشعرثائررجلعليهودخل

)1(6و5ء
.:"سعره

المتشبهينولعن)2(،والموصولةالواصلة!اللهرسولولعن

)3(.بالرجالالنساءمنوالمتشبهاتبالنساءالرجالمن

شعرلهكان"من:وقال)4(،اللحيةوإعفاءالشارببإحفاءوأمر

)1(

)2(

)3(

)4(

جابرعن183()8/والنسائى)6204(داودوأبو357()3/احمدأخرجه

والحاكم.حبانابنوصححه.عبداللهابن

احاديثالبابوفياسماء.عن)2122(ومسلم)4195(البخاريأخرجه

.أخرى

.عباسابنعن)5885(البخاريأخرجه

وغيرهما.الصحيحينفيعديدةأحاديثفي
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باطنه،إلىالماءفيهيدخللاكانإذاوالشعرسيمالا؛1مه"".

ولالهطهارةلاصاحبهويبقى،الجنابةمنالاغتساليصحلا

له.دينلالهصلاةلاومن،صلاة

اعطممنومخالطتهنللنسوةالاجنبيالرجلمعاشرةوكذلك

اللهقالآدم،بنيعنفصلاالبهائمبعضتاباهاالتيالمنكرات

فروبه!()2(،!ئحفظواأبصرهممنيغضوالدؤمنين>نر:تعالى

.()3(فروجهنوتحفظنأتصحرهنمنيغضحضنللمؤصهوقل>

ط!!النبيانعنهمااللهرضيعباسابنعن"الصحيح")4(وفي

افرايت،اللهرسولياقالوا:النساء"علىوالدخول"إياكم:قال

".الموتالحمو:قالالحمو؟

زوجها،خوحموهاالمراةعلىيدخلاننهىقدكانفإذا

بالاجنبي؟فكيف

".الشيطانثالثهمافان،بامراةرجليخلون"لا(:)وقال

".محرمذياوزوجمعإلايومينمسيرةالمراةتسافر"لا)6(:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.هريرةابيعن)4163(داودابواخرجه

03.:النورسورة

31.:النورسورة

.عباسابنلاعامربنعقبةعن)2112(ومسلم(ه)232البخاري

عن)2363(ماجهوابن216()هوالترمذي26(،18)1/أحمداخرجه

عمر.

سعيد.أبيعن1338(رقم)بعدومسلم)7911(البخارياخرجه
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النساء،وخلفهمخلفهالرجاليصليمسجدهفيصلىإذاوكان

تختلطلئلاالنساءيخرجحتىوالرجالهومكثالصلاةقضىفاذا

.بالرجالالنساء

وخيراخرها،وشزهاأولها،الرجالصفوف"خير)1(:وقال

ولها".وشرهاآخرها،النساءصفوف

يرفعحتىرؤوسكنترفعنلاالنساء!معشر"ياأيضا)2(:وقال

فتراهاالرجالعورةتبدولئلاالا!زر"،ضيقمنرؤوسهمالرجال

.المراة

الطريقحافةعلىيمشينأنالطريقفيمشينإذاالنساءوأمر

وسطهيكونبل-وسطهفييكنلا:أي)3(-الطريقيحققنولا

النبيعنيروىحتى،المرأةمنكبالرجلمنكبيمسلئلاالرجال

أبوابمنباباتركأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأومج!و

لاعمربنعبداللهفكان،دخولهعنالرجالونهىللنساء،المسجد

)4(.يدخله

يدع!ي!اللهرسوليدمست"ماعتها:اللهرضيعائشةوقالت

.(قط")يملكهالمامرأة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةأبيعن)044(مسلماخرجه

سعد.بنسهلعن)441(ومسلم)362(البخاريأخرجه

.الانصاريأسيدأبيعن)5272(داودابوأخرجه

اصح.وهو:وقال،وموقوفامرفوعا463(،)462داودأبواخرجه

.()1866ومسلم(أخرىومواضع)2713البخاريأخرجه
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وانماالنساء،اصا!حلا"إني:قاليبايعنه،النساءجاءولما

")1(.واحدةلامراةكقوليامراةلمئةقولي

ءصء)2(م!

ديه،ايديهنووضعنماء،فيهإناءفييدهوضعانهويروى

الاجانب،يمسلئلاذلككلالنساء.مصافحةعنعوضاذلكليكون

اللهعثدواكرمهمالخلقوسئد؛بتسعوتزوج!اللهرسولوهو

الذينالاسلامعنالخارجينالمبتدعينالضلالبهؤلاءفكيف،تعالى

ظلمة؟غيراوظلمةفيوالرجالالنساءبينيجمعون

وطاعة،قربةوالفقراءالشيخمباشرةانللنساءبعضهمويوهم

مرماويتركون،عبادةوالقيادةالزناويتخذون،للصلاةمسقطوانه

بقولهاحقهمفما،الفواحشواجتنابالصلواتمنبهتعالىالله

يتقونفسؤفالثهواتوائبعواألصحلؤهاضاعواضلصبمد!من!محلف>:تعالى

.)3(*؟*(يخا

والذينالعقلعنوالخروجالعقلوقلةوالتجاننالتولهيعدونثم

والأتراكالاعرابمنوالاغمارالجهالويوهمون،وطاعةقربة

وردفدهؤلاءوان،تعالىاللهصفوةهؤلاءانوالنسوانوالفلاحين

والاموالالئفوسفيفيتصرفونهكذا،جعلهمماالاحوالمنعليهم

البركةحصولموهمين،المخادعوالمنافقالخاحاللصتصرف

)1(

)2(

)3(

(914،152)7/والعسائي()7915والترمذي357()6/احمداخرجه

صحيح.حسن:الترمذيوقال.رقيقةبمتاميمةعن)2874(ماجهوابن

)8/637(."الفتح"فيكما،السيرةفيإسحاقابناخرجه

.95:مريمسورة
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بعواموالق!يسونالرهبانيفعلكما،ودنياهدينهعليهأفسدوالمن

قط،صالحرجلقالهولانبيابهاللهيبعثلمشيءوهذا،النصارى

القلمرفعفقدمجنوناصارحتىعقلهذهبقدالناسمنكانومن

وعن،يبلغحتىالصبيعنالقلم"رفع:!يهالنبيقالكما،عنه

(")1(.يفيقحتىالمجنونوعنيستيقظحتىالنائم

مرض!الجنونفان،المجانينبهيعالجبماهذايعالجأنوينبغي

فيهاقلوبلهمقولمهؤلاءومن،الجنمنعارض!اوالأمراضمن

قدالدنيا،الحياةعنواعراض!لهومحبةتعالىاللهإلىوانابةتألهو

قالكمافهم"المولهين"يسمونوقد"،المجانين"عقلاءيسمون

عقولهمفسلبوأحوالاعقولااللهأعطاهم"قومالعلماء:بعضفيهم

سلب".بمافرضمافأسقط،أحوالهموأبقى

له.صلاحلامنوفيهم،صلاحفيهمنفيهمكالعقلاءفالمجانين

وأالمخافةأوالمحبةمنعليهوردواردإما:أحدهمجنونوسبب

منعليهغلبخلطأو.مزاجهانحرفحتىالفرحأوالحزن

الجن.منبهقرنقرينأو.السوداء

المعذورينقسمفيكانواومولهونمجانينأنهمصخإذافهؤلاء

؛صلاحمنهمفيهبمنالاقتداءيحلولاالفساد،على)2(الممنوع

()8943داودوأبو(1023)والدارمى(001،101،441)6/احمدأخرجه(1)

علي.عنالبابوفيعائشةعن)4102(ماجهوابن156()6/والنسائي

الأصل.فيكذا)2(
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الشريعة.يوافقنإلاوالأفعالالاقوالمنيقولمااتباعولا

وصالحو،مجروحونمنقوصونفإنهم،تعطيمهمينبغيولا

مشهور،صالحولاوليفيهموليسكثير،بكثيرمنهمأفضلالعقلاء

مابعضيطهرأنيوجبجنونهملان،الجهالبعضبهميغتروانما

ذلك.الجاهلفيستعطمتأثيرأوزهدأوكشفمنبواطنهمفي

إلأيطهرهولا،ذلكأضعافمعهيكونقدالعقلاءوصالح

هؤلاءفأمالهم؛أصلحكتمانهيكونوقد،مصلحةيراهحيث

يطهرون،مولهونلامتولهونفعامتهم،ونحوهمالشعرالمفتلون

يريدونهممابذلكيتميزواكي،للجهالومخادعةومكراكذباذلك

منويفعلونهيقولونهماعليهمينكرلاوحتى،والأموالالنفوسمن

موله.هذا:الجاهلفيقول،القبيح

ويعرفوالفقير،والغنيوالدينار،الدرهمبينيميزوأحدهم

بها،الجهالعلىيحتالالتيالحيلةفيطويلفكرولهوالسر،الخير

ويزعقونفيصيحون،غيرهأوالمحدثالسماععندويتواجدون

وبعضه،وحيلةومكركذبذلكفبعض،أحدهمويتغاشىويزبدون
!موك!

سيئه.وطريقةفاسدةعادة

نأكماذلك،علىفيعينهالجنمنقرينبأحدهميقرنوقد

علىيقرونهموشيوخهملهؤلاء؛يجريكماويصيحيزبدالمصروع

أجمعفقدوالا؛بهمالناسأموالوأكلالجهالعلى]للاحتيال[ذلك

الواجبوأن،وفسقةضلالهؤلاءأنوالنصارىواليهودبلالمسلمون

رأيناإذاالواجببل،عنهنهىماوتركبهاللهأمرلماواتباعهمتوبتهم
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إلىيعمدونفهؤلاءعاقلا،يصيرحتىنعالجهأنمجنوناأومولها

العقلعنالخروجويعودونهم،تربيةالتولهعلىيربونهمالصبيان

العقلملازمةأتباعهموالصالحونالأنبياءيعودكماعادةوالدين

والدين.

عليهاواضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهم!و)1(:النبيقال

".المضاجعفيبينهموفرقوالعشر،

،والصلاةالطهارةيعلمهأنالصبيكافلعلىيجبالعلماء:قال

.المحرماتاعتيادويمنعه

مكرونحوهاالنارمنيبدونهماوعامة،ذلكبخلافوهؤلاء

الضفاحودهنبالطلقيتوسلونفانهم،الرهبانحيلجنسمنوحيلة

وثيابهم،لحومهمبهيطلونثم،ذلكيصفوأنإلىالنارنجوماء

مدمنيصنعونوكذلك،الزمانمنطويلةمدةالنارعلىفتصبر

منيخرجالدمأنبهيطهرونماعربيلأم:لهيقالونبتالأخوين

ذلك،وأضعاف،ونحوهاللاذنوكذلكالوجد،وقتأحدهم

.هذهمنأعظمحيلاالنصارىعوامعلىالرهبانكفعل

وتكثيرلهموالنارالسباعتسخيرمنمعروفةكراماتوللصالحين

الخوارقوأنواعالمكاشفاتومنالبلاء،ودفعوالشرابالطعام

الصالحينطريقةلكن،القدرةوأبوابالعلمأبوابفي،للعادات

بنعبداللهعن694()594،داودوأبو187(018،)2/أحمداخرجه)1(

حسن.وإسناده.العاصبنعمرو
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الصدقاحوالهموأقل،والسنةالكتابوملازمةورسولهاللهطاعة

والفجور.الكذبالفاجرعلامة]أن[كماوالبر،

البرإلىيهديالصدقفانبالصدق"عليكم!يم)1(:النبيقال

الصدقويتحرىيصدقالرجليزالولا،الجنةإلىيهديالبروان

إلىيهديالكذبفانوالكذبواياكمصديقا،اللهعنديكتبحتى

ويتحرىيكذبالرجليزالولاالنار،إلىيهديالفجوروانالفجور

كذابا".اللهعنديكتبحتىالكذب

2*إألشنطينتنزلمنعلىانبئكمهل>:القرانفيتعالىاللهقالوهكذا

.(2*إ()3هرإماشيكأفاكلعلىتنزل

فيالفاجر،قولهفيالكذابعلىتنزلالشياطينأنفأخبر

العنسيالأسودمثلالكذابينالمتنبئينعلىتنزلكانتكما،فعله

واعمرلابنقالواحتىعبيد؛ابيبنوالمختارالكذابومسيلمة

عليهينزلانهيزعمالمختارإنعنهما:اللهرضىعبالس)3(لابن

.ـ(*22ليمفاللمعلىتنزلص؟لمألثصنطينتنزلمنعلىتبئكمهل>:صدق:فقال

وإن>:صدق:فقال،إليهيوحىأنهيزعمإنه:لآخر)4(وقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

مسعود.بنعبداللهعن)7026(ومسلم)4906(البخارياخرجه

.221222-:الشعراءسورة

وروي.77()91/الطبريتفسيرفيكماالزبير،بنعبداللهعنمرويهذا

ابنتفسيرانظر.الأنعامسورةبايةواستشهدانحوهعباسوابنعمرابنعن

)3/1356(كثير

السابق.المصدرفيعمرابنعنروي
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.(1أ!لايهؤ<)لى+إليوصنلشنطب

عليهميظهركانأولئانفإن،المتنئهمينالكذابينأتباعمنكانفمن

الشريعةعصاجاءتفاذاأشياء،يفعلوالمشعبذوالساحرأشياء،

،المفترىالسحرمنعنهاالخارجونصنعهماابتلعتالمحمدية

.)2(<3/(ئرأقحتثالساحريفلحولا>

غلتكمافيه،غلواع!ؤاللهرسولعلىشيخهيفضلوقد

عليفيالرافضةوغلت،السلامعليهمريمبنالمسيحفيالنصارى

هؤلاءمنأعذروالرافضةالنصارىمنالغاليةبل،عنهاللهرضي

المنميخإلىالمنتسبينكبعض،المسلمينالمشايخبعضفيالغالية

)3(.يونسالشيخأوعديوالشيخالرفاعيبنأحمد

العلمفيوبعضهمالصدقةفيوبعضهمالصيامفيله...

معأخر،أنواعإلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفيوبعضهم

كما،تعالىاللهبحبلواعتصامهمكلمتهمواجتماعقلوبهماتفاق

ءإصم!لمونوإشمإلاولاتموتنتقالهءحقاللهائقواءامنوأالذينيايها>:تعالىقال

أعد%كنغذعلعيهغأددهلغمتوأذكروأولالهنرقواجميعااللهبحئلعنواو

فأنقذكمالنارمنحفرهشفاعلىوكنغبنغه-إخونافأصبختمقلوصنبئهتفألف

.في<)4(ااتم!تدونايتهءلعلكملكغاللهيبينلكمنهاكد

)1(

)2(

)3(

)4(

.121:الانعامسورة

96.:طهسورة

.الكلامبعضفذهباكثر،اوورقةبعدهسقطت

.201301-:عمرانالسورة
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منشيءفيتنازعوافاذا،الديناموربعضفييتنازعونوقد

اللهامركما،والسنةوالكتاب،ورسولهتعالىاللهإلىردوهذلك

ويفعله،يقولهماكلجممبع!ي!اللهرسولبعداحاوليس،ورسوله

فانه!يط،اللهرسولإلاويتركوفعلهقولهمنيؤخذاحدكلبل

متابعته.واوجحماطاعتهاللهفرضالذيالامام

كلامالكلاماصدق"إن)1(:خطبتهفييقول!يطالنبيوكان

وكلمحدثاتها،الاموروشرمحمد،هديالهديخيروان،الله

".ضلالةبدعة

في-عليهوسلامهالله-صلواتالرسولغيررجلااتبعفمن

محبةفيغلااو،والسنةالكتابعنمعرضاوافعالهاقوالهكل

تفضيلانطرائهعلىوفضلهحده،بهجاوزحتىوتعظيمهبعضهم

حقهم:فياللهقالالذينللنصارىمضاهفهوبيية،بلاكثيرا

وقال،يةلاا2(<)للهدونمنأر%لمحاباورقنشهمأخشارهتماتختوا>

بذثمواشتوالح!ادكتباللهيؤتيهانلبثمركاتما>:تعالى

تعالى:وقال،الايةكونوا()3(ولبهناللهدونمتلى!اداللثاسكونوا

ياقلقل>:تعالىوقال،الاية(()4الدهدوتمنكمتمالذلررادعواقل>

ية.لاا(دين!تم<)فىتغلوالاا!تف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جابر.عن)867(مسلماخرجه

31.:التوبةسورة

97.:عمرانالسورة

.22:سبأسورة

77.:المائدةسورة
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والعلماءالانبياءفيغلوابكونهمالنصارىذمتعالىاللهفان

)1(ابتدعفيماأطاعوهمحيثفعبدوهم،حدهمجاوزوهمحتىوالعباد

عليهموحرمواالحراملهموحفلوا،الدينمنوالرهبانالاحبار

مننوعاالمسيحفيواعتقدواع!ي!؛النبيفسرههكذا،الحلال

طالبأبيبنعليفياعتقدمنذلكعلىوضاهاهم،الإلهية

الالهية،مننوعاالانبياءبعضأوالائمةمنوغيرهعنهاللهرضي

سجدواإنهمحتى،الإلهيةمننوعاالشيوخبعضفياعتقدومن

المنافعجلبفيقبورهمفيإليهمويرغبونوأمواتا،أحياءلهم

قالولهذا،الهتهمإلىيرغبونالمشركونكانكماالمضار،ودفع

ألضركثتفيقلكونفلا-دوفيزعممنألذينادعواقل>:وتعالىسبحانه

أقربيهملوسيلةربهمكطنغوتيدعوتينأول!ك؟صولاغول!3عنكم

.2(()،صمحذوراكانريكعذابإنعذابهجويخا!ؤترخمته-ويرضن

والمسيحعزيرايدعونأقوامكان)3(:وغيرهمسعودابنقال

اللهإلىيتقزبونتدعونهمالذينهؤلاء:تعالىاللهفقال،والملائكة

ويخافونه.اللهويرجونإليهتتقزبونكما

إذا:موتهعندأوصاهالفقراءبعضإنالفقهاء:بعضقالكما

بي.استوحأواستوحتيضيقأومهمأمرأوحاجةلككان

الضركشفيملكونلاوهم،والضلالالشركمنباللهنعوذ

)1(

)2(

)3(

"ابتدعوا".:الاصلفي

.5657-:الإسراءسورة

3021(.)5/كثيروابن73(72-)15/الطبريتفسيرانظر
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دونمننحكمتمالذيفآدعواقل>:سبحاذهقالوكما،تحويلاولاعنكم

منفيهماالموماالأزضفىولالسفواتفيذرهممقاليملونلاآلده

()1(لإاذ%لمنإلاوعندالشقعةلنفعولا-*ش*ظهيرمنمنهملهوماشرك

تعالى:وقال!و)2(بإدنهإلا+عنديشفعائذىذامن>:تعالىوقال

.ازتفئ()3(لمنلاإيحمثفعونولا>

البدعمنتعالىاللهيشرعهلمماإلىعمدواالضلالفهؤلاء

اللهدينإلىوعمدوابهوتمسكوا،الصالحينفيوالغلووالضلالات

النبيقالوقد؛بعضهعنفأعرضوارسولهبهبعثالذيتعالى

واناللهإلاإلهلاانشهادة:خمسعلىالاسلام"لني!ي!)4(:

وحجرمضانوصومالزكاة!ايتاءالصلاةواقاماللهرسولمحمدا

".البيت

والايمانالاسلامعنالسلامعليهجبريلسالهلما!ي!النبيوقال

محمداواناللهإلاإلهلاانتشهدان"الاسلام(:قال)والاحسان

البيت،وتحجرمضانوتصومالزكاةوتؤتيالصلاةوتقيماللهرسول

الموتبعدوالبعبورسله]وكتبه[وملائكتهبالدهتؤمنانوالايمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.2223-:سبأسورة

.255:البقرةسورة

.28:الأنبياءسورة

عمر.ابنعن)16(ومسلم)8(البخارياخرجه

)9،ومسلم4777()05.البخاريخرجهو.عمرعن)8(مسلمخرجه

.نحوههريرةابيعن01(
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لمفانتراهكانكاللهتعبدأنوالاحسان،وشرهخيرهبالقدروتؤمن

ليعلمكم".اتاكمجبريل"هذا:وقال"يراكفانهتراهتكن

إلىيدعواروعليه،إليهوينتسبالدينإلىيدعوفالمؤمن

بالصلواتالمساجدعمارة:ذلكومن،والاحسانوالإيمانالإسلام

وتعلمالعباداتوانواعودعاؤهتعالىاللهوذكرالقرانوقراءةالخمس

احبرقد!فإنه،عليهوخلفاؤه!يوالنبيكانكما،وتعليمهالعلم

،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعلىستفترقامتهان

وفي")1(،الجماعة"هي:[قال؟اللهرسولياهي]منقالوا:

)2(-
واصحابي".اليومعليهنامامثلعلىكان"من:روايه

سمإ()3(فيهاوفي!رترفعأناللهأذن!وتفى>:تعالىاللهقال

وقال،الاية()4(رئهصيدعونئذينتظردولا>تعال!:وقال،الاية

.(<)علئهـاوآصطبزلصلوةباأطكوأمر>:لىتعا

)1(

)2(

)3(

)4(

مناكثراضاعهالمنوالذمعليها؛والمحافظةبالصلاةاللهفامر

بنمعاويةعنالبابوفي.مالكبنعوفعن)2993(ماجهابنخرجه

)7945(.داودوابي)2521(والدارمي201()4/احمدعندسفيانابي

)148(.مسندهفيحميدبنعبدعندوقاصأبيبنوسعد

حسنحديثهذا:وقالعمرو،بنعبداللهعن)2641(الترمديرواها

مفسر.كريب

36.:النورسورة

.52:الانعامسورة

.132:طهسورة
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رجالا،والخوفالامنفيالصلاةاوجبإنهحتىهنا،يذ!ان

النبيئقالكما،والمرضالصحةوفيوالسفر،الإقامةفيوركبانا

فانفقاعدا،تستطعلمفإنقائما"صل)1(:حصينبنلعمران!يم

جنب".فعلىتستطعلم

يتيممبأنأمرباستعمالهالضررخافأوالماءعدمإذاإنهوحتى

منبحالوقتهاعنتأخيرهايجورولا،لهلتمسحوالطيببالصعيد

الطهربينمشتركاالوقتيكونالعذرحالفينهإلا،الاحوال

العشاءين.بينالجمعفيجوزوالعشاء،المغربوبينوالعصر،

حتى،والجماعاتالخمسالصلواتع!ي!ورسولهاللهوشرع

تعالى:اللهقال،الخوفحالالجماعةفييقيموهاأناللهامرهم

لاية.ا2(()معكمنهمطايفة!لتقخالصلولهمفاقمتفي!هخاكنتوإذ>

ثم،فتقامبالصلاةامرأنهممت"لقد!ش!)3(:النبيوقال

،الصلاةيشهدونلاقومإلىحطبمنحزلممعهمرجالمعانطلق

بالنار".بيوتهمعليهمفاحزق

وعشرينخمساالفذصلاةعلىالجماعةصلاة"تفضل)4(:وقال

ه"درحة

)1(

)21

)3(

)41

.عمرانعن11(171البخارياخرجه

.201:النساءسورة

.هريرةابيعن6511(ومسلم(اخرىومواضع6441البخاريخرجه

سعيد.أبيعن6461(البخارياخرجه
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لا،الصلاةوخارجالصلاةفيكتابهسماعللمسلميناللهشمرعوقد

قرةانإنالفبز>وفرءان:تعالىقالكماالفجر،صلاةفيسيما

.(1<)بن،صا!ثهو%كالفخر

م!همواحداامروااجتمعواإذا!يالهاللهرسولأصحابوكان

عنهاللهرضيالخطاببنعمروكان،يستمعونوالباقونيقرأ

.يستمعونوهمفيقراربنا"ذكرناموسىابا"يا)2(:يقول

فيهمفوجدالصفةاهلعلىخرجانهغ!مالنبيعنرويوقد

)3(.يستمعمعهمفجلس،يستمعونوهميقرارجلا

تعالىاللهذكركماالسماععند!لمجواللهرسولاصحابوكان

اللهقال.عبونهموتدمعجلودهموتقشعرقلوبهمتوجلكتابهفي

ألذينجلودنصننعرمثانيمتشبهالحدنصئنااحسنلزلأدله>:تعالى

تعالى:وقال،()4(دتجرأدلهإكوقلوبهتمجلودهتمتلينثمربهميخشؤن

منمماصفواألدمعمفأعينه!كفيضتري+لرسوللىأنزلمآسمعوا>!وإذا

لذئحرقلوبهتمتخسثعانءامنواللذينيأقألم!>:تعالىوقال،(()ألحق

فاشتمعوالقرءانقرئوإذا>:تعالىوقال()6(،لحقمننزلوماالده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

78.:الإسراءسورة

سلمة.أبيعنالزهريعن)6934(الدارمياخرجه

.نحوهجابرعن793(357،)3/احمداخرجه

.23:الزمرسورة

83.:المائدةسورة

.16الحديد:سورة
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.(1ء()2)2ترحمونلعلكمنصتوولمد

القرآنسماععنديصعقاويموتمنفيهمالتابعونكانفلما

وامامتكلف!،صاحبهوان،بدعةورآهذلكانكرمنالسلففمن

والسماعمغلوبا،صاحبه]كان[إنفقالوا:والعلماءالسلفأكثر

للجبل،ربهتجلىلماالكليمصعقفقد،بهبأسلافهذامشروعا،

قلبه.يقسومنإلىبالنسبةفاضلمحمودحسنحالهوبل

الغشيفإن،وأكملأفضلسبيلهمسلكومنالصحابةوحال

وضعف،القلبعلىالواردلقوةيكونإنماوالاختلاجوالصراخ

لكان-واصحابه!ي!نبيناكحال-القلبقويفلو،حملهعنالقلب

واكمل.افضل

مذكمامذموما،قاسيالكانيحركهماالقلبعلىيردلمولو

.القلوبقسوةعلىاليهودتعالىالله

منقومصار،الثالثةالمئةحدإلىكذلكالسلفزالوما

بالقضيبضربواوربما،المرققةالقصائدلسماعيجتمعونالعباد

بدعةأنهورأوا،ذلكالائمةفأنكرالتغبير،ذلكويسمون،لذلك

عنه:اللهرضيالشافعيفيهمقالحتىالسلفيفعلهلمإذ؛محدثة

بهيصدونالتغبير،يسمونهالزنادقةأحدثتهشيئاببغدادحلفت

.القرآنعنالناس

.402:الاعرافسورة)1(
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وراى،أكرههمحدثهو:وقال،فيهمعهمالجلوسأحمدوكره

متاولون.لانهم؛يهجرونلاأنهم

وكرهوه.الصالحينمنقولمالمحدثالسماعهذاوحضر

كثيرةشروطالهاشترطواحضروهوالذين.حضورهمنأفضلوتركه

المفاسد.منوالخلوةوالخلانالمكانمثل

والائمةالسلفوإجماعوالسنةالكتابمنفالحجةهذاومع

الافراحفييرحزكانوإنبه،التعبدعنونهى،كرههمنمع

بهجاءتكماالدفوضربالغناءمنأنواعفيوالصبيانللنساء

العباداتنوعمنهوليس،واللعباللهومننوعفهذا،السنة

وبكل،المحدثللسماعالمبتدعونيفعلهكما،والطاعاتوالقرب

عنبهيشتغلوحتىالمساجد،فييفعلحتىمنهفالاكثارحال

شعاريجعلوحتى،والصلاةالقراءةعلىيقدموحتى،الصلوات

أعظممنأنهريبلا،بالمعازفيضربوحتى،وأتباعهالشيخ

تعالىاللهقالالذينالمشركينلعبادةمضاهاوهو،المنكرات

قال.(1<)وتقحديةمل!لا!لبئتعندصلاخهمكانوما>:فيهم

باليد.التصفيق:والتصديةالغناء،نحوالصفيرالمكاء::السلف

شغلهواذاهؤلاء،منشبهففيهقربةوالتصفيقالغناءاتخذفمن

وماكان>:قولهفياندرجفقدالمسجد،فيوفعلهبهأمرعما

ضاعواضلصبغد!من!!لف>:تعالىقولهوفي،الاية3<صعلا

35.:الأ6لفالسورة)1(

234



الذيتوذر>:قولهوفي؛<)1(فيغياِيلقوقفسوفالشهوتوالبعواألصعلؤة

أعيادفينزلتإنها:قيلوقدسيمالالع!اولقوا()2(،ثخذوادينهغ

واللعب.اللهوعلىالمشتملالسماعلهذاالمشابهةالجاهلية

نإ:وقيلألونر()3(،بتصدونلاوالذيف>:تعالىاللهقال

لقويشتريمنافاسوصمن>:تعالىاللهقالوقدالزور.منهذا

واشتفزز>:لىتعااللهوقال.(<)4علمبغيراللهسبيلعنليضلالحديث

.()6(6-ل!شمدونوأنغ>:تعالىوقال.(بصؤتك<)مثهماشتطعتمن

النبيعنعنهمااللهرضيعباسابنعن)7(الطبرانيروىوقد

الشعر،قرانك:قالقرانا،لياجعلربيا:قالالشيطان"إن:!!

بيتا،لياجعل:قالالمزمار،مؤذنك:قالمؤذنا،لياجعل:قال

".الحمامبيتك:قال

.كثيرةهذافيوالأحاديث

إلاشعارهليس،طاعتهوإلىاللهإلىيدعوانهيزعمالشيخكانفاذا

يجمعهمأنوقل،وقراءتهومؤذنهالشيطانمزمورعلىالناسجمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.95:مريمسورة

07.:الانعامسورة

72.:الفرقانسورة

.6:لقمانسورة

.آ4:الإسراءسورة

.16:النجمسورة

301(.)11/الكبير""المعجمفي
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الذينالضلالائمةمنإماماكان،وصلاتهوقراءتهاللهاذانعلى

منوكان!**ا()1(،ين!وتلاالقيمةويومافارإلىيدعرت>

فاريقولونفىوجوههمتقلبيوم>:تعالىقولهمننصيبلهاتبعه

فاضحلوناكبراءناسادتااطغعاإناربالواوظإ"*6الزسولاوأ!ناالثهاطعنالذبا

.42؟!()2(كبيرالعناوالعنهتمالعذابمفضحغفتنءاتهتمرباس*إ*ألساي!

أنحذتحيذيتنيصيقوليدتهعكألظالميعضويوم>:تعالىوقال

الذتحرعنضلنىلقد!2*اخليلأفلانااغذلؤلختنين!ثلتئ"،*أ*اسبيلأالرسول

.أ،()3(*ضذولال!لضمنألمثمتطنو!انلمقجاءإذبعد

وأحرامهوهلالغناء،فيتكلمواقدكانواوانوالناسر

طاعة،أوقربةإنه:المهتدينمنأحدقالفمامباج؟أومكروه

مشابهةفيودنل،المؤمنينسبيلغيراتبعفقدذلكقالومن

الزنادقة.إحداثمنأنهالعلماءذكرولهذا،والصابئينالنصارى

قرن:الثلاثةالقرونمضتوقد،قربةيكونأنيمصوروكيف

أمصارمنشيءفييفعللاوذلك،وتابعيهموالتابعينالصحابة

العراقفيولاالشامفيولااليمنفيولاالحجازفيلا،المسلمين

.المغربفيولاخراسانفيولامصرفيولا

والتواصي،والتقوىالبرعلىالتعاونالإسلامأهلعلىفالواجمما

)1(

)2(

)3(

.41:القصصسورة

.6668-:الاحزابسورة

.2792-:الفرقانسورة
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هذهوكبت،الاسلامشرائعواتباعوالبر،بالصبروالتواصي،بالحق

إلىفيهالناستنازعماورد،الخارجيةوالضلالاتالجاهليةالطرق

الذينصراط،المستقيمالطريقوهو،رسولهو]سنة[تعالىاللهكتاب

وتجنب؛والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمانعم

منامورهمبعضفيشابههمومناليهودعليهمالمغضوبطريق

المنتسبينالغالينطريقومن،والحكمةالفقهإلىالمنتسبينغواة

والفقر.والتصوفالتعبدإلى

النبيقالكمالبعضبعضهمينصحانالاسلاماهلوعلى

قالوا:"،النصيحةالدين،النصيحةالدين،النصيحة"الدين!يم)1(:

".وعامتهمالمسلمينولائمةولرسولي"لله[:قال]لمن؟،

با!وفويةمرونلخيزإلىيدعونأمةلومنكمولتكن>:تعابىقالوقد

تعالى:وقال()2(،؟ص3المقلحونهموأولعكألمانكرعنوينهؤن

عنوينهؤنبالمعروفيأمرونبعفنأؤياءئعص!والمؤمنفلمؤمنونو>

المنكر()3(.

،الأدياناطباءالمنكرعنوالناهونبالمعروفالآمرونفهؤلاء

الضالة،القلوببهموتهتدي،المريضةالقلوببهمتشفىالذين

اعلاموهم،الزائغةالقلوببهموتستقيم،الغاويةالقلوببهموترشد

الدجى.ومصابيحالهدى

)1(

)2(

)3(

.الداريتميمعن)55(مسلمأخرجه

.401:عمرانالسورة

71.:التوبةسورة
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ودعائمهالايمانمنبهمرمالكلاسموالمعروفوالهدى

والاخلاصوالمحبةوالخوفوالرجاءوالشكروالصبركالتوبة،وشعبه

الأرحاموصلةوالوفاءوالصدقودعائهتعالىاللهوذكروالانابةوالرضا

والصلاةوالشجاعةوالاحسانوالعدلالامانةواداءالجواروحسن

ذلك.وغيروالجهادوالحجوالصياموالزكاة

والخيانةوالكذبالكفرمنعنهاللهنهىمالكلاسموالمنكر

والقطيعةوالرياءوالكبروالجبنوالبخلوالجوروالطلموالفواحش

ذلك.وغيرالهوىواتباعالمسالةوسوء

المنكر،عنناهيا،بالمعروفآمراالمتبوعالشيخكانفإن

منكانلمرضاها،شافبا،القلوبلفسادمصلحاالخير،إلىداعيا

الا!مة.هذهوخيارالهدىوقادةالخيردعاة

الباطل،بالحقويدمغ،ويقؤيهمهؤلاءمنيكثرأناللهنسال

علىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمدهالامةهذهويصلح

تسليما.وسلموصحبهوآلهمحمد

الدينتقيالاسلامشيخكلاممنومنهاللهبعونالرسالة)تمت

(.ضريحهوسقىروحهاللهقدس،تيميةبناحمدالعباسابي

يرإحي-ثةلأ--*ث
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حديثشرح

مؤمنأ(وهويزنيحينالزانييزنيلا"





لزيصلرحمفتجصألله

العلماءوأستاذ،الاسلامشيخ،الامامالحافظالشيخقال

الشهير،عبدالسلامبن[]عبدالحليمبنأحمدالدينتقي،الاعلام

خيرا:المسلمينعنوجزاهتعالىاللهرحمهتيميةبابن

حينالزانييزني"لا)1(:الصحيحالحديثفي!ي!قولهفي

ولايسرق،مؤمنوهويشربهاحينالخمريشربولا،مؤمنوهويزني

يرفعشرفذاتنهبةينتهبولا،مؤمنوهويسرقحينالسارق

".مؤمنينتهبهاحينوهوأبصارهمفيهاإليهالناس

مسائلمنهذهفان،مضطربكثيركلاممثالهوهذافيوللناس

.والاحكامالاسماء

لمالكبيرةصاحبأنعلىبهذايحتجونوالمعتزلةفالخوارج

يستحقبلاصلا،شيءالاسلاممنولابلالإيمانمنمعهيبق

غيرها.ولابشفاعةمنهايخرجولاالنار،فيالتخليد

الثابتةوالسنةالكتابلنصوصمخالفالقولهذاأنومعلوم

موضع.غيرفي

.هريرةابيعن)57(ومسلم(اخرىومواضع)2475البخاريأخرجه()1
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ينقصلمكاملتامالفاسقإيمان:يقولونوالجهميةوالمرجئة

ويتأؤلون.والصالحينوالشهداءالصديقينإيمانهذاومثلشيء،منه

وأ،ثمرتهأو،الايمانموجبالمنفيأنعلىالحديثهذامثل

تاويلاتهم.منذلكونحو،بهالعمل

السنةوأئمة،الحديثوأهل،بإحسانلهموالتابعونوالصحابة

منهايخرجبلأحد،التوحيدأهلمنالنارفييخلدلا:يقولون

الاحاديثفيذلكثبتكماإيمانمنذرةمثقالقلبهفيمن

والمعتزلةهالخوارجقولبخلاف،الصحيحة

الشارعنفىمنإيمانوليس،يتفاضلالايمانإن:ويقولون

عنهما.اللهرضيوعمربكرأبيكإيمانالإيمانعنه

الايمانمنخرج:ويقول،الاسمإطلاقعنهينفيمنومنهم

قولوهو.وغيرهالباقرجعفرأبيعنذلكيروىكما،الإسلامإلى

هذابمعنىوقال،وغيرهمأحمدأصحابمنالسنةأهلمنكثير

حنبلبنوأحمد،مهديبنوعبدالرحمن،سلمةبنحمادالقول

السنة.أئمةمنوغيرهمالتستريعبداللهبنوسهل،موضعغيرفي

وأولئك،الاسلاماسمينفونالمنزلتينبينالمنزلةأصحابفإن

الايمانمنمعهليس:يقولونوأولعكالنار،فيبالتخليديقولون

النارمنبهيخرجماشيءالايمانمنمعهيقولونلاوهمشيء.

الثلاثة.الفروقهذهالقولينوبين،الجنةبهويدخل

>ءامنا<،قالوا:الذينالأعرابإنيقولمنقولهذاوعلى



بل،منافقينيكونوالماسلمنا<)1(قولواولبهنتؤمنو>لن:اللهوقال

اللهفيثيبهمقلوبهمفيالايمانيدخلولما،الاسلامفيدخلواكانوا

تطيعوا>وإن:تعالىقالكما،المعصيةعلىويعاقبهم،الطاعةعلى

الحديث.أهلاكثرقولوهذا.شئأ<)2(أغفل!منيليملاورسولإالله

مسلمايكونفلا،نفاقإسلامإسلامهمكانهؤلاءبل:وقيل

مؤمن.هومنإلاالعملعلىمثابا

باعتبارين:وإثباتهالايماننفيأنوالتحقيق

فيالايمانجميعيدخللمإيمانمنذرةمثقالقلبهفيفمن

وهواعمالهعلىيثابفهذا،منهشيءقلبهفيدخلوإنما،قلبه

إيمانهبلقلبهفيالايمانكماليدخلولما،إيمانومعهمسلم

يزيدالايمانانعلىالسلفوجمهورالصحابةكانولهذ،ناقص

وينقص.

كانوما،واجبجزءنقصهونقصاناقصإيمانمعهفالفاسق

تبرامالكنفعلمافعلعلىاثيبقدكانوان،ينفىفإنهكذلك

واجباتبعضترككمن.شيئايفعللممنعقوبةيعاقبولا،ذمته

الطمانينةتركمنيكونولاتصل،لمفانكصل:فيقالالعبادة

منالقيامةيومالفرائضتكملولهذا،الصلاةجميعترككمن

نصفها،إلامنهالهيكتبولمصلاتهمنينصرفوالعبد،النوافل

.14:الحجراتسورة)1(

.14:الحجراتسورة)2(
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ثمنها،إلاسبعها،إلاسدسها،إلاخمسها،إلاربعها،إلاثلثه!ا،إلا

)2(؛والعطشالجوعصيامهمنحطهصائموربعشرها)1(.إلاتسعها،إلا

عنهيرفعفهلثوابلهيحصللموإنبلالمفطر،بمنزلةوليس

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةالاموروهذه؟التركعقاب

نأوذلك.الكبائربفعلالايمانينفىكيفبيانهناوالمقصود

مماصاحبهإلىأحبورسولهاللهيكونأنلابدالواجبالايمان

ورسولهاللهيحبلافمن،ويخافهاللهيخشىأنولابدسواهما،

>لا:تعالىقالبل،بمؤمنليسفهذاتعالىاللهيخشىولا!ح!

ولوورسولهاللهحآدمنيواذوتلأخرواليؤمباللهيومنوتفؤماتجد

فييشأولتكعشيرضهمأوإخوانهؤأوإشتءهتمأو!مءابا!اتوا

>ولوبانوا:تعالىوقال.()3(منهبرأجوأندمقيبرقلوبهم

!تيراولاكقأولياباتخذوهممانزهـاللهوماوالنىباللهيؤمنوت

)4(ص*.-ص!%?ورء
.ا؟*(لمحسمونمنهم

وانغ!،ورسولهللهالمحاديوادمؤمنيوجدلاانهسبحانهفبين

المحبة،تتضمنوالموالاةوالمودةالكافر،يتولىأنيمكنلاالمؤمن

ينافيممابم!ج!ورسولهاللهمحبةمنالإيمانفيلابدانهعلىذلكفدل

)1(

)2(

)3(

)4(

داودبوو321()4/أحمداخرجهالذيياسربنعمارحديثفيكما

حسن.حديثوهو)525(.الكبرىفيوالنسمائي)697(

)7991(.خزيمةوابن373()2/احمدخرجهالذيهريرةابيحديثفيكما

22.:المجادلةسورة

81.:المائدةسورة
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إلاورسولهاللهموالاةتكونلاولهذا،ورسولهاللهحادمنمحبة

معه:والذينإبراهيمكقول!يو.ورسولهاللهعادىمنبمعاداة

وبينكمبئننابكؤوللإاكفرنااللهدونمنتعبدونوممامنكمبرء+ؤانالقو3قالوا>

.(1()روخدهباللهتؤمنواحتىأبدالمحضابواوةتعدا

احدكميؤمنلابيدهنفسي"والذي:قالانه)2(الصحيحينوفي

".اجمعين.والنالسوولدهوالدهمنإليهاحباكونحبى

يا"والله:قالالخطاببنعمران)3(البخاريصحيحوفي

"لا:قال.!"نفسيمنإلاشيءكلمنإلياحبلأنتاللهرسول

احب"فلأنت:قال".نفسكمنإليكاحباكونحتىعمر،يا

عمر".يا"الان:قال".نفسيمنإلي

وإخونكتمئنآؤ!تموءاباؤكتمكانإنقل>:تعالىقولهذلكمنابلغبل

ترضحؤنهاومشكنكسادهاتخشؤنوِتخرةاقترفتموهاوأفولموعشيرت!زوج!و

ددهيآدتىحئرضواسبيلاءفىوجها؟ورسويهِاللهضنإلت!مأحب

كانلمنوعيدفهذا.!ا<)4(اصألقسقبلقوميهدىلاللهويأضم!

ورسولهاللهمنإليهاحبيحبهاالتيواموالهيحبهمالذيناهله

المحرموالمالالمحرمةالصوركانإذافكيف.سبيلهفيوجهاد

اللهمنإليهاحبوهووهذا؟هذاكانإذافكيف،كثيرةومكاره

)1(

)2(

)3(

)4(

.4:الممتحنةسورة

انس.عن)44(ومسلم()15البخاري

)6632(.برقم

.24:التوبةسورة
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الجهاد.بدونورسوله

إليهأحبورسولهاللهكونعنأبعدوالشاربالزانيأنفعلم

ورسوله،اللهيحبونكانواوإنللجهاد،التاركينهؤلاءمنسواهمامما

بذلكمتصفإنهولاسواهما،مماإليهأحبإنها:لهيقللملكن

ولابد،حالدونحالفيبالاحبيةالعبديتصففقد،الشربوقت

سواهما.مماإليهأحبورسولهاللهيكونأنمنالايمانفي

منالإيمانجعلوافانهم؛والمرجئةالجهميةغلطتهناومن

العلمغيرمعنىأو)1(،علمههوالذيالقلبقولإما:القولباب

الأشعرية،كأكثرتبعهمومنالجهميةقولوهذا.ذلكيقولمنعند

المشهوركالقولواللسانالقلبقولواما.الحنفيةمتأخريوبعض

ومثلورسولهاللهحبمثلالقلبعمليجعلواولم؛المرجئةعن

الاصل.هذافيفغلطوا،الايمانمناللهخوف

ظنواأنهموهو،أعطمفيهالجهميةغلطتاخرغلطاوغلطوا

نأفظنوا.الجوارحعلىيظهرلاقياماالإيمانبهيقومالقلب

،للرسولتامةومحبة،للرسولتامتصديقبقلبهيقوم]الانسان[)2(

يجعلونلافصاروا،إكراهغيرمنويضربهويلعنهيشتمههذامعوهو

نحن:يقولونبل،الباطنللكفرمستلزماالظاهرةالأعمالمنشيئا

الله.أولياءمنالباطنفييكونوقدظاهرا،بكفرهنحكم

.السياقيقتضيهوالمثبت."عمله":الأصلفي)1(

.السياقيقتضيهوالمثبت."الاسلام":الأصلفي)2(
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فيبكفرهالشارعحكممنكلفقالوا:ثالثةغلطةوغلطوا

الباطن.فيمصدقايكنلمأنهعلىدليلفذلكالظاهر)1(

وفرعونإبليسإن:يقولونفصاروا،ظاهرةمكابرةوهذا

الخالقلوجودجاحدونالباطنفيهمهؤلاءوأمثالاليهودوعلماء

مجردعندهموالايمان.الباطنفيمؤمنينليسواأنهمثبتلأنه

هذا.نفيالىفاحتاجوا،القلبعلم

منفيهلابداللهعذابمنالمنجيالباطنالايمانأنوالتحقيق

ولهذا،ورسولهاللهحبمنفيهفلابد،القلبوعمل،القلبقول

وعمل.قولالايمانبأنالقولالسلفأكثرأطلق

نافلابدلهتامةومحبةع!ي!للرسولتصديقفيهالقلبكانوإذا

القدرةوجودمعالجازمةالارادةفانالجسد،علىذلكيطهر

الجازمةالارادةتتضمنالجازمةوالمحبةالمقدور،وجودتستلزم

يصدرأنامتنعذلكعلىقادراكانفاذا.وتوقيرهالرسوللتعظيم

وضربهشتمهمنهيصدرفكيف!يو،الرسولعادىمنموالاةمنه

؟مكرهغيرطائعاوقتله

الخمروشربوالسرقةكالزناالذنوبأنفمعلومكذلككانواذا

والمطاعمالصورمنالشهواتفحب،ومحبتهذلكشهوةتتضمن

ع!)2(:النبيقالوقد.والسرقةوالشربالزنافييوقعهوالاموال

.للسياقمخالفوهو،"الباطن":الأصلفي)1(

=،)928المفردالأدبفيوالبخاري442(293،،192)2/أحمدأخرجه)2(
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يدخلماوأكثر،والفرجالفم:الأجوفانالنارالناسيدخلما"اكثر

".الخلقوحسناللهتقوى:الجنةالناس

المرءإلىأحبهوماظلبعنهيصرفالمشتهىوالمحبوب

ذلكمنالنفسإلىأحبدفعهيكونماخوفعنهويصرف،منه

المشتهى.

يعطىلاوقيلمنها،إليهاحبهومنفاتاهامراةاحبفمن

هوماالمالمنأعظيفانعنها،بهااشتغلتلكبتركإلاهذه

طريقعلىمنها،إليهاحبهوماالاولادمناومنها،إليهاحب

كانإذا،يجتمعانلااللذينبالضدينعنهااشتغل،المعاوضة

لأجله.الاخرتركإليهحبأحدهما

أخذأوحبسا،أوضربا،معهامقامهمنخافإذاوكذلك

)1(،المغرممنهاإليهأحبالمكروههذادفعكانعزلا،أو،مال

دفعولا،المحبوباتهذهمنشيئاعليهايؤثرلاالذيالمحبواما

فالمؤمنكذلككانوإذا.لذلكيتركهالافهذاالمكروهاتهذه

شيء،كلمنأعظمورسولهاللهيحبالذيورسولهللهالمحب

إذاويخافهاللهيخشىوالذيسواهما،مماإليهأحبورسولهوالله

شيمايفعللاقلبهفيوخوفهالتامحبهحصولحالفيهوعصاه

:الترمذيقال.هريرةابيعن)4246(ماجهوابن02(0)4والترمدي492(

غريب.صحيح

الاصل.فيكذا)1(
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إليهاحبوهوحلاوتهوجدالذيورسولهاللهحببل،ذلكمن

نقصفيهاوقعومتى،ورسولهاللهيبغضهاالتيالمنهياتهذهمن

الايمانية.اللذةوتلكالحبذلك

لذةعليهاقدملما)1(موجودةالكاملةلايمانيةاللذةكانتفلو

واجداللهمخلصاكانإذاقلبهفيالعبديجدولهذاوتزيلها،تنقصها

المحرماتهذهعنقلبهالصارفوالمعرفةوالذكرالعبادةلحلاوة

البصل،قشورلهلاحتإذابالجوهركالمشغولإليها،يلتفتفلا

شيءإلىيميلحينئذفانه،الايمانيةالحلاوةهذهعدمإذامابخلاف

مؤمن،وهوالتاماللهخوفقلبهفيكانإذاوكذلك،المحرماتمن

سخطهإلىبل،وعقابهاللهعذابإلىبهيفضيسببالمحرمهذافان

وا،ذلكمنإليهاحبمحبوبزوالخاففمتى،عنهوالبعدوغضبه

.المحرماتهذهإلى[)2(]يعدلمذلكمنإليهاكرهمكروهحصول

والثاني،المانعلوجودوتارة،المقتضيلعدميعدمتارةفالذنب

فيحصلإذاموجودوالاول،النفسفيالداعيفانه،الغالبهو

،داعلهيبقلمالذنبعنيغنيهماوطيبهالايمانحلاوةمنالقلب

شبعفاذاالرديء،عنيغنيهماالطيبالطعاممناكلالذيكالجائع

ذلك.عنمكتفياكانهذهعلىقادراكانإذابل،داعلهيبقلم

وجدتفاذاويلذها،يسرهامامطلوبهاوالنفس؛العطشانوكذلك

هاللذةفيدونههوبماعنهتشتغللمامرفيالتاموالسروراللذة

"."مأخوذة:الاصلفي()1

يبعد"."لم:الاصلفي)2(
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وإمابقبحها،لجهلهإماالقبيحةالسيئاتيفعلإنماوالإنسان

فانذلك،إلىحاجتهيضضمنوهوذلك،إلىلهالداعيلحبه

يجدذلكغيرأومنظورأومنكوحأومطعوممنللشيءالمشتهي

يؤذيهألمفيبقيلهيحصللمفاذا،إليهوحاجةإليهفاقةقلبهفي

يبقلموالحاجةالشهوةعنهيزيلبمااستغنىفاذا،شمهوتهلحسب

اعجبت"إذا!م!)1(:النبيقالولهذا.ذلكإلىيدعوهداععنده

الدعاءوفيمعها".مامثلمعهافان،أهلهفلياتامرأأحدكم

".سواكعفنوبفضلك،حرامكعنبحلالكأغننا"اللهم:المأثور)2(

إيمانهم،عليهمنقصوالمعاصيالبدعفيوقعواإذاوالناس

الباطليعتقدأنعنذلكأغناهلهقاصدابالحقعالماكانفمنوإلا

عنالناسأبعدمنعليهماللهرضوانالصحابةكانتولهذا.ويتبعه

عنتلقوه]وما[بادلهوالايمانبالعلملاستغنائهم،والبدعالذنوب

للسنةاتباعهلنقصإلابدعةفيوقعاحداتجدولا،!م!الرسول

داععندهيكنلممتبعاولهاعالما،بهاكانفمنوإلاوعملا.علما

الزناوكذلك،بالسنةالجهالفيهايقعالبدعةفان،البدعةإلى

قضاءها.يطلبشهوةعندهمنيزنيإنماالخمر،وشربوالسرقة

عندهيبقىفلا،وفترتإليهأحبهوبماشهوتهقضىمنفأما

بعضها،قضيبلتقضلمفشهوتهاخرشيءطلبأحبومن،داع

جابر.عن))3014(مسلمأخرجه)1(

عن(153)1/المسندزوائدفيأحمدبنوعمدالله)3563(الترمذياخرجه)2(

غريب.حسنحديثهذا:الترمذيقال.علي



مايطلبانمعهفممتنع،كلهالمطلوبحصولهوإنماالشهوةوقضاء

حصل.قدمايحصل

منولكن،المالإرادةمنعندهلمايسرقإنماالسارقوكذلك

احبكانشيءايعندهحصللوبلحد،عنديقفلامنالناس

اخر.منافعثميكنلموإنيسرقولهذا،الزيادة

اللذةحصولمنبهايطلبلمايشربهاالخمرشاربوكذلك

وهياكملاللهوذكربالصلاةالحاصلةاللذةكانتفاذا،الغموزوال

إليها.داععندهيكنلمذلكعنتصده

<)1(،سئطنعلخهتملكلئسعباديإن>:تعالىقولههذايبينومما

*في*!<)2(،المخلصينمنهمإلاعبادك،لااا*فيأجمعينلاعنه!لتهم>:الشيطانقولمع

السوعضهلنقرف!ذلك>:الصديقيوسفحقفيتعالىوقال

همتعالىعبادهفإن*صإ-ا<)3(،المضلصينعبادنامنإنه-وآتفحشا

بهذاعبادالشياطينفان،حلقهمنكلالمرادوليسعبدوهالذين

علىيمشونأئذلىالرخمنوبد>:تعالىكقولههذابلالاعتبار،

لمأوأنإ>:وقوله،(<)اللهعبادبهايشربعينا>:ودوله،(4هؤنا<)الأزض

.<)6(يدعودلهاعتدقام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.65:الإسراءسورة

82.83-:صسورة

.24:يوسفسورة

.63:الفرقانسورة

.6:الإنسانسورة

.91:الجنسورة
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تعس،الدرهمعبد"تعس:ع!ي!النبيعن)1(الصحيحينوفي

أعطيإنالخميصة،عبدتعس،القطيفةعبدتعسالدينار،عبد

انتقش".فلاشيكوإذا،وانتكستعس،سخطمنعوإن،رضي

فإن،سواهمماإليهأحبالدهيكونأنلابدعبدههوالذيالدهفعبد

والذين،مؤمنونلامشركوناللهكحبيحبونهمانداداللهجعلواالذين

ومن،سواهمماعندهمأخوفالدهيكونأنولابد،لدهحباأشدامنوا

يوسف.عنصرفكماوالفحشاءالسوءعنهصرفكذلككان

الله،كحمثيحبونهمأنداداللهجعلواالذينالمشركينبخلاف

بهفالمشركلفسدتأ<)2(،دلهإلاءالهةفيهمآ؟نلوو>،عبادهليسوافهؤلاء

يحصللاهذابلالانداد،عنقلبهويغني،عينهيقرمالهيحصللا

وللسلفحنفاء؛عبادهحلقسبحانهاللهفإن.وحدهاللهبعبادةإلا

كعببنمحمدكقول،المستقيم:قيل،عمارات"الحنيف"في

وأماعظاء.كقول،والمخلصمجاهد.كقول،والمتبع.القرظي

وهو،اللغةأهلمتأخريبعضقولمنفهذابالمائلتفسيره

آخر)3(.موضعفيمبسوط

:()روايةوفي".الفطرةعلىيولدمولود"كللمج!)4(:النبيقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسلم.عندأجدهولم.هريرةابيعن2887(،)2886البخارياخرجه

.22:الانبياءسورة

المجموعة.هدهضمن"الحنيفمعنىفي"فصلانظر

.هريرةأبيعن)2658(ومسلم)1385(البخارياخرجه

سريع.بنالاسودعن341()1/صحيحهفيحبانابنرواها
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فطرةعلىمفطوراحنيفامخلوقفالقلب".الاسلامفطرة"على

نأيريدلابفطرتهفهو.سواهمادونللهالاستسلاموهو،الاسلام

بانإلاوسرورهوفرحهلذتهويحصلقلبهيطمئنفلا،اللهإلايعبد

الفساد،يوجباللهدونمعبودوكل،سواهمادونمعبودههواللهيكون

ولذتهلسرورهالمقتضيةوسعادتهوكمالهالقلبصلاحبهيحصللا

فيفيقعبهيلتذلماطالبايبقىلاهذايحصللمواذا،وفرحه

ذلك.وغيرالمالوأخذوالشربالصورمنالمحرمات

ويوسف،للفاحشةطالبةمشركةالعزيزامرأةكانتلماولهذا

ماالايمانمنمعهلكن،أقوىمعهالمطيعفالداعي،غريبشاصث

لهم:قالولهذا،مشركينكانواوقومهاهيوتلك،ذلكعنيصده

ضئزمتفرقوتءازباب>:قولهإلى(بألهيؤمنونلاقؤ!ملةتركتإق>

انتمأسضذشميتموهآإلا-دونهمنتغبدونما3لقهارلاإلؤحدأهـأدله

إيا5إلامرالالقبدواللهإلاالحكمإنسلطنمنبهااللهأنزلماوءابآؤ-

.(1<)ألقيمالدينلكذ

إليها،يصللاكانزوجها)2(أنمنالمفسرينبعضنقلهوما

منونحوهفهذاعذراء،فوجدهاذلكبعدتزوجهايوسفوأن

يخبرلمهذافان،بهيصدقأنلمسلميجوزلامماالاسرائيليات

)1(

)2(

.3704-:يوسفسورة

المخطوطفيمضطرب."..الكتاباهلحدثكم"إذاحديثإلىهنامن

السياقإلىاهتديتحتىالفقرةهذهفيتاملتوقد،الاضطرابغاية

المضطربة.العباراتنقلإلىحاجةولا.الصحيح
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لمإنالكتابأهلعنمنقولهووانما!ر،النبيعنأحدبنقله

أنهع!مالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد.غيرهمافتراهقديكن

لاتكذبوهم".ولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم"إذا:قال

يجبوتلك،القرانتخالفأشياءيوسفقصةفينقلواوقدسيما

فيه.يتوقفكذبهولاصدقهيعلملمماماوكذب،بأنهاالقطع

،ادمبنيعلىالغالبةالعادةخلافهذافان؛كذبالحكايةوهذه

به.لاخجروقعولونادراهذامثليقعوإنما

فيلكانالزوجلعدمالشهوةمجردلهاالداعيكانلووالمراد

ومعلوم،غيرهلهاحصليوسفلهايحصللمواذا،كثرةالرجال

عنيصبرلمعليهفيتعذريشتهيهغلاماطلبإذاوالشبقالجائعأن

الشبقصاحبيوجدولهذاله،تيسرمايتناولبلوالشبقالجوع

وكلبابهيمةيأتيمنالرجالفمن،يمكنمابأخسشهوتهيقضي

غيرأووحماراقردامنهاتمكنمنالنساءومنوطيرا،وحمارا

صورةعلىالرجلالةتتخذمنالنساءومن،الشهوةلغلبةذلك

حصلإذافكيف،ذلكأمثالإلىالرجالتعذرعندالرجلعضو

ة؟امروللرجل،رجلللمراة

لازوجهالكونلا،لجمالهيوسفهويتالمرأةأنفعلم

ياتيها.

المذكورللفطو.نحوههريرةابيعن7542(7362،)4485،البخاري)1(

داودبوو136()4/أحمدأخرجهالذيالانصارينملةابيحديثفي

.)3644(
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ىروأنه،سراويلهحلأنهيوسفعنبعضهمينقلهماوكذلك

نغالبهاالتيالاحاديثمنذلككل،ذلكوغيريعقوبصورة

ععهلنصرف!دلك>:فالتعالىاللهفإناليهود.كذبمنيكون

فلموالفحشاءالسوءعنهصرفانهاخبرفقد!و)1(.والفخسثالسو

كانولو.عنهانصرفعنهاللهصرفهمافإنفحشاء،ولاسوءايفعل

التوبة،معإلانبيذنبيذكرلماللهفانلتاب،أذنبقديوسف

القضيةهذهفييذنبلمنهفعلم،توبةيوسفعنيذكرولم

أثابهممافهوللهتركهوقدبالهمعنهأخبرإنما.أعلمواللهأصلا،

عليه.الله

يرويفيماع!ي!اللهرسولعنعباسابنعن)2(الصحيحينوفي

بينثموالسيئاتالحسناتكتبالله"إن:قالوتعالىتباركربهعن

فان،كاملةحسنةعندهاللهكتبهايعملهاولمبحسنةهمفمن،ذلك

إلىضعفسبعمائةإلىحسناتعشرعندهاللهكتبهافعملهابهاهم

حسنةعنده]لهاللهكتبهايعملهافلمبسيئةهموان،كثيرةأضعاف

")3(.واحدةسيئةله[اللهكتبهافعملهابهاهمهوفان،كاملة

يعملهافلمبسيئةهممنأنالصحيحالحديثفي!يطأخبرفقد

الله:"يقول:قالالاخر)4(الحديثوفي.كاملةحسنةعندهاللهكتبها

.24:يوسفسورة()1

.()131ومسلم)1964(البخاري)2(

.السياقليتمالصحيحينمنالزيادة)3(

.هريرةبيعن)912(مسلماخرجه)4(



فالعبد.اجليمن:اي.جرائي"منتركهافإنماحسنةلهاكتبوها

عليهدكنولم،كاملةحسنةلدهتركهاكانللهوتركهابالسيئةهمإذا

الهم.بذلكإثم

لمابههمماوتركهمبل،سيئةقطيفعللمالصديقفيوسف

كاملة.حسنةلهاللهفكتب،ربهبرهانراب

تعالى:اللهقال،التركيوجبمابهلهتبينماربهوبرهان

لمفي3مبص!رونهمفإذاتذئحروالشئطنمنطمف!مهمإذااتقوالذلىإن>

.(1()أإبخيقصرونلاثصلغىفييمدونهموإضنهم

ويضعف،ظلمةالقلبفييجعلالمعصيةزدنإذافالشيطان

يطيفمامثلبالقلبيطيف:ايطائفا،سماهولهذا،الايماننور

ووعدهونهيهاللهامرمنحينئذالقلبعنودنيب،بالنائمالخيال

بنورتعالىاللهامدهللهمتقياالعبدكانفإذا،ذلكيناقضماووعيده

بهيفوتهوما،وسخطهاللهعذابمنالذنبفيمافذكر،الايمان

وثوابه.اللهكرامةمن

ربهبرهانابصرالصديقفيوسف،القلبببصيرةوالبرهان

ذلك.كلبههممافترك،بقلبه

عضوانهجبريلصورةفييعقوبلهتمثلأنهيذكرماواما

)2(-مكتوبانهىراو،ظهرهعلىمسحيعقوباوجبريلاناو،يده

)1(

)2(

.02202-1:الاعرافسورة

1836(.)4/كثيرابنتفسيرانظر
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يعلممماهذابل،منهبشيءيصذقانلأحديجوزلاهذافكل

افجرمنيكونبهذاإلايتنبهلممنفإن،متعددةوجوهمنكذبه

بهيوصفلاماوالتقوىبالعفةاللهوصفهلمنيقالفكيف،الناس

؟الناسافجرهومنإلا

عبادنامنإنه-والفحنتاألسوءعنهلنقرف!ذلك>:تعالىقال

،الجماعإلاعنهيصرفلمانهيقتضيذكروماا<)1(.في/صالمخلصين

حصلولو،كالفاعلوهدا،عليهوحرصمقدماتهفعلفقدوإلا

امتناعبخلاف،ذلكبدونالفاحشةمنلامتنعهذادونلمشرك

راودتهالتيفان،لغيرهيعرفلاهذافانالدواعيكمالمع،يوسف

وحبسوهبالنساءذلكبعدعليهاستعانتوقد،تملكهالتيسيدته

ولمينههالموزوجها،غريبشابوهو،سنينبضعذلكعلى

اهلههناكليسغربةبلدفيوهوعليها،يوسفينصرولميعاقبها،

.الناسمناحديعلملمأتاهالوبل،منهميستحيالذين

:قال،يوسفراىانهيسار)2(بنمسلمحكايةمنيذكروما

راهفمسلم.!"تهملمالذيمسلموانت،هممتالذييوسف"انا

منهذاحالفأينوإلا،مسلمصلاحعلىدليلوفيه،حالهبحسب

عليه،لهاحكمولابريةفيظلمتهبدويةامراةتلك؟،يوسفحال

،موجودةوموانعه،عنهمنصرفةالزنافدواعي،العبادةكثيرشيخوهو

،موجودةحقهفيتامةكانتالبشريةدواعيفإن؛يوسفبخلاف

.24:يوسفسورة()1

144(.)15/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفذكرها)2(
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والفحشاءالسوءعنهصرفوإنما،منتفيةكانتالسوءوصوارف

تركهالذيوهمه.ربهبرهانرأىلمابههمماوترك،بإخلاصه

أفضل،هولكالنالقضيتانتساوتولو،كاملةحسناتبهلهكتب

؟العميانعلىإلايخفىلاماالفرقالنمنوبينهمافكيف

يراودهمنويراوده،الفاحشةمنهيطلبالمؤمنينمنوكثير

هذامعهودايكونولاالامورهذهمعهتجتمعلالكن،ويمتنع

فعلعلىذلكيختار=سنينبضعحبسعلىيصبرولاالضمير)1(،

ويوسف،مقدماتهعنيمتنعلمالوطءعنخلوةفيمنهطلبما

مرتهولا،صغيرةولاكبيرةيفعلفلموالفحشاءالسوءعنهالدهصرف

بلبسوء،امارةنفسهتكنفلم،اللهرحمممنكانبلبسوء،نفسه

وقدت،راودتهفانهابالسوء؛أمارةنفسهاكانتالتيهيالعزيزامرأة

ولهذا،حبستهثمبالنساءواستعانت،عليهوكذبت،القميص

خنهلمافىليعلمذلك!*ِث*ألصادقينلمنءوإيونفسهعنزودئه-نا>:قالت

عني.مغيبتهفي:أييآلغيف()2(

قوله:أنوبينالموضعهذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطوقد

ذلكعلىدلوكماالعزيز،امرأةكلامتماممن(نفسعإلري>!وما

)3(.موضعغيرفيالقران

الاصل.فيكذا)1(

.5152-:يوسفسورة)2(

هذافيللمؤلفرسالةففيه156(،138-)15/"الفتاوى"مجموعانظر)3(

.الاولناقصةولكنها،الموضوع
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فيوالنقولاتباطلا،قالفقديوسفكلاممنإنهقالومن

ذلكقالنهقدرولو.موضوعةبلضعيفةعباسابنعنذلك

مماكلهالاسرائيلياتمنعمروبنوعبداللههذايخبرهمافبعض

به.الاحتجاجيجوزفلا،الكتابأهلمنسمعوه

،كذبأنه]لهيتبينلمماعنهمينقلفقدوالتابعوالصاحب

التكذيب،وجهعلىإلانقلهيجزلمكذبأنهلغيره[)1(تبينفان

والسنةالكتابودلائل،إسحاقالذبيحإن:منهمكثيرقالكما

ذلك.وأمثال)2(،إسماعيلأنهذلكوغير

وامامسندةإمالمجيمالنبيعنأحاديثيرويالسلفمنوكثير

كانوانروايتها،لهفيجوزكذبنهايعلملمكانفان،مرسلة

سلفناينقلهماوعامةروايتها.لهيجوزلاكذبأنهاعلمممنغيره

عنالمراسيلدونفهو!ي!نبيناعنيكنلمإذاالاسرائيلياتمن

طويلة،والمدة،الكتابأهلمنالنقلةأولئكفانبكثير؛ع!ونبينا

أعلم.واللهفيهمالكذبعلموقد

3ة:--في:ه-ةبر

)1(

)2(

.السياقبهايستقيمزيادة

ابيوللقاضي336(.331-)4/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفكلامانظر

.الموضوعهذافيمستقلةرسائلوالفراهيوالسيوطيالعربيابنبكر
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فصل

شاعرقالهاكلمةأصدق:ع!ي!قولهفي

لبيد:كلمة

بماطلاللهخلاماشيءكلألا





لبيد:كلمةشاعرقالهاكلمةأصدق:!ي!قولهفي

ب!طلاللهخلاماشيءكلالا

كقوله:وهذاشاعر،قالهاكلمةأصدقالكلمةهذهجعلفقد

،(1()آلنطلهوءدونهصمنيذعوتماؤانلحقاهواللهباتذلث>

ذلكونحو،لضلل()2(إلاالحقفماذابعداقىرلبهمدلهفذِلكم>:وقال

كلمنوغيرهموالبشرالملائكةمناللهدونمنمعبودكليتناول

كانوإن،باطلعلىوعابده،باطلةوعبادته،باطلفهوشيء،

.كالأصنامموجودا

المعبودينتفعولاعابده،ينفعلاالذي:بهيرادو"الباطل"

الدرهمحتىالاعتبار،بهذاباطلاللهسوىشيءفكل.بعبادته

لدنمنمعبودكلأن"أشهدالمأثور:الدعاءفيكماوالدينار،

نفسكلفان")3(،الكريموجهكإلاباطلأرضكفرارإلىعرشك

باطل،اللهسوىمافكلمقصودها،غايةهوإلهاتألهنلهالابذ

كتابه.فيبذلكخبركما،عابدهعنضالوهو

)1(

)2(

)3(

62.:الحجسورة

32.:يونسسورة

05)ص"التوابين"فيقدامةابناخرجه

طويل.إسرائيليحديث
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أءذاضللناوقالوا>:تعالىقالكما،الهلاكبهيرادو"الصلال"

صلهو.تراباوصرناهلكنا5معنا:قالوا<)1(جديذمضقيلفىأءناالأرضفى

كانفاذاهوتلاشىفيههلكاذا،اللبنفيالماءضل:قولهمن

:قالولهذا.عنههالكعنهفالضال،فيههالكاالشيءفيالضال

بطل.بمعنىوهو،وذهبهلك:ايالدسا<)2(لجمؤةفىشحتمضل>

عنه،ويضلعابدهيضل،وضالباطلفهواللهسوىمعبودفكل

فاسدةسواهمافعبادة.اللهوجهإلاعنه،وهالكعنه،ويذهب

فاسد.سواهوالمعبود،وضلالوباطل

إلا:قالإلاوتجهه-<)3(هالأشئء>ص:قولهفيمجاهدقال

كما.وجههبهابتغيماإلا:الثوريسفيانوقال.وجههبهريدما

ملعونة"الدنيا:الحديثوفي.الصالحوالعملاللهالايبقىما:يقال

شيءفأي(")4(.ومتعلموعالم،والاهومااللهذكرإلافيهاماوملعون

توكلاواحبهاوخافهو5رجااوبقلبهإليهوتوجهالعبدقصده

لله.كانماإلاينفعهولا،مهللثهالكذلكفان،والاهأوعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

.01:السجدةسورة

.401:الكهفسورة

2682()6/كثيرابنتفسيرفيالمفسريناقوالوانظر88.:القصصسورة

505(.)8/("الماريو"فتح

:الترمذيقال.هريرةابيعن)4112(ماجهوابن)2322(الترمذيأخرجه

غريب.حسنحديثهذا
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تجنلذورتكوجهويتقىلصبر2حر،فانعليهامن>كل:قولهبخلافوهذا

هذاأنمع،يستثنولمعليهامنكلحصرفانهص؟-لأ()1(،والابمرام

شيمنهايبقىولا،تفنىالأعمالجميعفان،عليهيدكالمعنى

مالك:قالكما،والاكرامالجلالذيلوجهكانماإلاصاحبهينفع

يبقى.ولايدوملااللهلغيركانوما،يبقىفهوللهكانما

قيل:ولهذا()2(،باقللهعندينفدوماعندكؤما>:تعالىوقال

:يقولونالمعرفةواهل،يحسنماامرىءكلقيمة:يقولونالنالس

الله:"يقول:إسرائيلبنيعنرويومما.يطلبماامرىءٍكلقيمة

".همتهإلىانظرإنماولكني،الحكيمكلامإلىانظرلاإني

إذابالعالمصانعاناماادنى"إن)3(:يقولسبحانهاللهانرويوقد

:القرانفيذلكوتصديق".ذكريحلاوةقلبهامنعانالدنيااحب

الع!<)4(،فنمتلغهمذلكألدنيا!ِيؤة!إلاتجزلاو!يردعنتوليمنعن>فاعرض

وفي(..*7!<)ه!غفلونلأخزصعنوهملذئيالحيؤةمنطهرايعلمون>:وقال

منهمذكرالنار،بهمسعرتمااولالذينالثلاثةحديث)6(الصحيح

له:فيقالفيك،وعلمتهفيكالعلمتعلمت:يقولالذيالعالم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.2627-:الرحمنسورة

.69:النحلسورة

العراقيقالإسناد.بلا671()1/"العلمبيان"جامعفيعمدالبرابنذكره

اجده.لمغريب56(:)4/الاحياء"تخريج"في

.9203-:النجمسورة

.7:الرومسورة

)2382(.الترمذيعندمعاويةخمروزيادة.هريرةابيعن()5091مسلم
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بهيؤمرثمقيل،وقد،عالمفلانيقالأنأردتبل،كذبت

:وقالبكىالحديثهذاسمعلماومعاويةالنار.إلىفيسحب

لدئياألحيؤةيرليىكانمن>:قولهقراثم،رسولهوبلغاللهصدق

فىالم!طألذينأولصكص؟*يخسونلإو!رفبهافيهاأغملهمإلئعلؤفوزيننها

.(1()1.!ِينملون!انواما!نطلماصنعواِفجهاوحبطافارلاإلأخرة

يبتغىمماعلماطلب"من)2(:السننفيالحديثفيوكذلك

رائحةيرحلمالدنيا،منعرضابهليصيبإلايطلبهلا،اللهوجهبه

من:قالأوعلما-طلب"منالآخر)3(:الحديثوفي".الجنة

بهويتأكلالسفهاء،بهويماريالعلماءبهليجاريعلما-تعلم

".غضبانعليهوهواللهلقي،إليهالناسوجوهبهويصرفالدنيا،

".الجنةعرفيجد"لم:روايةوفي

فيهوتكلمنا،الموضعهذاغيرفيبسطقدواسعبابوهذا

والاحاديثالآياتمنذلكوغيرالشورىوآيةسبحانوآيةهودآيةعلى

أماراتفيهوبينا،والقالةللدنياالمريدوغيرهالعالمذمفيوالاثار

،الشركعنالشركاءأغنىاللهوأن،للهكلهالدينأنوبينا،ذلك

الخطر.المقامهذافيالخلقأخوفكانواوالسلفالصحابةوأن

علمهبماالدنياإلامقصودهيكنلملماالعالمهذاأنوالمقصود

)1(

)2(

)3(

.1516-:هودسورة

.هريرةأبيعن)252(ماجهبنو)3664(داودبوو338()2/أحمدأخرجه

ابنعن)253(ماجهوابن،مالكبنكعبعن)2654(الترمذيأخرجه

ضعف.اسانيدهاوفي.هريرةأبيعنايضا)026(ماجهوابنعمر،
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عندلهيكنلم،اللهوجهبهيبتغىمماوذلك،يعلمهوبماالعلممن

الجنةرياضفييرتعولمحلاو!،قلبهفيللعلميكنولم،قيمةالله

طلبفالاول.الجنةرائحةيرحفلمالذكر،مجالسوهيالدنيا،في

الجنة.رائحةيجدلاأنعقوبتهفكان5،والجاالأمواللكمسبالعلم

وجوهوصرفوالمماراةالمباهاةمنمذمومةلمقاصدطلبهوالثاني

.غضبانعليهوهواللهفلقيمحرما،مطلوبهجنسفكان،الناس

فلمالدنيا،فيالجنةرائحةيجدفلم،مباجمطلوبهجنسوالاول

الدنيا.طلبمنفيهبماعنهامحجوبفقلبهرياضها،فييرتع

اربعينالعبادةللهأخلص"من)1(:المرسلمكحولحديثوفي

أبيعنوحكي."لسانهعلىقلبهمنالحكمةينابيعتفجرتصباحا

فذكرتشيء،لييفجرفلمصباحاأربعينللهأخلصت:قالحامد

للحكمة.أخلصتوإنما،ددهتخلصلمإنك:فقال،المعرفةأهللبعضذلك

الذيالرجلذلكفي)2(الحسنعنالمشهورةالحكايةوكذلك

ولمللهأخلصثم،يذمونهالناسفكان،وليقالالناسليراهيتعبدكان

قالكماالناسقلوبفيالمحبةلهاللهفألقىالطاهر،عملهيغير

.<)3(**وداألرخ!علهممخعلالصنلحنتوعملوالذلنعءامنواإن>:تعالى

)1(

)2(

)3(

"المصنف"فيشيبةأبيوابن)1401(الزهد""زياداتفيالمروزياخرجه

موصولأورويمرسلا.)678("الزهد"فيالسريبنوهناد231()13/

)38(.للألباني"الضعيفة"انظر،يصجولا

2254(.)5/كثيرابنتفسيرانظر

.69:مريمسورة
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باطل،الدهسوىمعبودفكلمعبودهاببقاءتبقىالعبادةكانتوإذا

كماأبديا،شقاءاللهغيربعبادةوتشقىتضلبل،النفستبقىفلا

أوتفويالطنرفتدنالسمافباتمارنباللهيشرلومن>:تعالىقال

لأنهامعبودهاببقاءبقاؤهاكانإنما()1(.!*3سجعؤم!نفىالرجبه

ببقائه،تبقىالذيإلههاهومحبوبمرادمنلهافلابد،بالذاتمريدة

وماوالأفلاك.اللهإلاباقثموماأمرها،وتلاشىبطلتبطلفإذا

ويموتونبل،يستحيلونمخلوقونوالملائكة،يستحيلكلهفيها

العلماء.جمهورعند

فيها،لهالدهاياتمنهيحيثمنبشيءخلقبماينتفعوالعبد

الموجبهوالعلمكانولو،وعبادتهاللهمعرفةإلىلهوسيلةفهي

باطل،سواهوما،الحقهوفانه،باللهالعلمهولكانهؤلاءيطلبهلما

هوالأعلىوالعلم،باددهللعلمتابعبهفالعلممخلوقاتهمنلهومن

كلربفهو،حو*.!()2(ألأعلىرلكاشصسبح>:قالكما.بالاعلىالعلم

أصلوهوالعلومجميعسيدبهالعلمفكذلك،الأصلفهو،سواهما

لهاه

)1(

)2(

31.:الحجسورة

.أ:الأعلىسورة
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الخلافيةالمسالة

المالكيةخلفالصلاةفي





اف!يثالرخفأدثهتجص

وفقهم-المسلمينوعلماءالدينأئمةالفقهاءالسادةتقولما

قال،الشافعيمذهبعلىفقيهأنهيزعمرجلفي-لطاعتهالله

إمامخلفصلىومن،المالكيةأئمةحلفالصلاةتجوزلا:للعامة

الامامخلفصلىماإعادةويلزمه،صلاتهتصحلمالمذهبمالكي

لاجلخلفهمالصلاةمنامتنعواكلامهالعامةسمعفلما.المالكي

وأالمذكورقالهمابصحةإما،الأئمةفتاوىوطلبوا،منهسمعوهما

الامروليعلىوهل؟عليهيجبماذاقولهيصحلمواذا.ببطلانه

حرواذالا؟أمغيرهبهيتعظحتىذلكمنومنعهوردعهزجره

مأجورين.أفتونا.غيرهبهاتعظوزجر

جابفا

شيوخهعلىالمميز،زمانهوبحريرعصرهفريدالاسلامشيخ

المسلمينمفتيالامامالشيخبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،وأقرانه

بنعبدالسلاممجدالدينالاسلامشيخبنعبدالحليمالفضلأبي

:عمرهفياللهفسح،الحرانيتيمية

وأشنعالمنكراتأنكرمنالكلامهذاإطلاق.وحدهللهالحمد

الاستخفافإظهارمنفيهفإن،البليغالتعزيرمطلقهيستحق،المقالات

صاحبهويدخل،العقوبةغليظيوجبماالسادةالائمةهؤلاءبحرمة
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أنس-بنمالكالاعظمالاماممذهبفان.المضلةالبدعأهلفي

السنن،فيهاسنتالتيالنبويةالمدينة،السنةودارالهجرةدارإمام

أعطممنهو-والايمانالعلممنهاوخرج،الشريعةفيهاوشرعت

أهلإجماعفيالامةتنازعتحتى.مرتبةوأجفهاقدرا،المذاهب

مدينةأهلإجماعأنفييختلفواولملا؟أمحجةهوهلالمدينة

الخلفاءزمنفيإجماعهمأنوالصحيح.بحجةليسغيرها

رضيعليا-المؤمنينأميرفإن،وعثمانوعمربكرأبيالراشدين

ع!م!النبيعننقلوهوفيما.الكوفةإلىعنهاانتقل-عنهمالله

اتباعها.يجبحجةذلكونحوالخضراتصدقةوترككالصاع

مرجحالزمنذلكفيالمدينةأهلاجتهادأنالصحيحوكذلك

المدينة.أهلعملبموافقةالدليلينأحدفيرجح،غيرهماجتهادعلى

محققيوقولأحمدالامامعنالمنصوصوهو،الشافعيمذهبوهذا

اصحابه.

جميععندالقدرجلالةمن-الله-رحمهأنسبنلمالكوكان

لمماالقدرمنوعامتها،وملوكهاومشايخهاوعلمائهاأمرائها،الأمة

رويوقد.منهالامةعندأجلوقتهفييكنولم،نظرائهمنلغيرهيكن

الله--رحمهمالائمةمنبعدهجاءومن.بهوف!ر)1(،نبويحديث

اللهرسولقالقالهريرةأبيعن)0268(والترمذي992()2/احمداخرج)1(

يجدونفلا،العلمطلبفيالمطيئآباطالناسيضربأن"يوشك:مج!ييه

ثم.صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال."المدينةعالممنعلمعالفا

.وغيرهبمالكتفسيرهنقل
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تعظيماالناسأشدفهموغيرهما؛حنبلبنوأحمدالشافعيمثل

مذاهبأنعلىمتفقونوهمفيها.لهومتابعة،وقواعدهلأصوله

فيالاسلاميةالمدائنأهلمذاهبأصحوروايةرأياالمدينةأهل

الوقت.ذلك

اتفقوقد،الخبيثةالعبارةهذهمثليطلقمسلميستجيزوكيف

بعض،خلفبعضهمصلاةعلىوالتابعينالصحابةمنالامةسلف

الصلاةواجباتبعضوفي،الفقهفروعبعضفيتنازعهممع

مالأجلبعضحلفالصلاةعنالامةبعضنهىومنومبطلاتها.

والضلالالبدعاهلجنسمنفهوالاجتهاد؛مواردمنفيهيتنازعون

<)1(،لثئةفي!بئفئ!توكانوأشيعادينهئمفرقواالذينإن>:فيهماللهقالالذين

وقالولاتفزقوا<)2(،جميعاللهبحئلعتصمواو>:تعالىاللهوقال

()3(،الئتتهمجامابعدمنختلفواوتفرفوا؟لذينتكونواولا>:تعالى

والائتلافبالجماعةتأمرالتيوالسنةصالكتابنصومنذلكغيرإلى

.والاختلافالفرقةعنوتنهى

الأمر-وليأنالامةسلفجماعوإوالسنةصالكتابنصوودلت

الصدقة-وعاملوالفيء،الحربوأمير،والحاكم،الصلاةإمام

مواردفيأتباعهيطيعأنعليهوليسالاجتهاد،مواضعفييطاع

مصلحةفإن،لرأيهرأيهموتركذلكفيطاعتهعليهمبلالاجتهاد،

.915:الانعامسورة)1(

.301:عمرانالسورة)2(

.501:عمرانالسورة)3(
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المسائلأمرمنأعظموالاختلافالفرقةومفسدةوالائتلافالجماعة

بعض.حكمبعضهمينقضأنللحكاميجزلمولهذا.الجزئية

بعضغلطاتبعضسمعقدممن،وأمثالهالمتفقههذاوشبهة

مافعلأو،وجوبهالمأموميعتقدماالامامتركإذافيماالفقهاء،

ببطلانالقوليطلققدمنالناسمنفإن،بهفسادهاالمأموميعتقد

يأتيلامنخلفالصلاةيصححلامنومنهممطلقا،المأمومصلاة

وجوبها.يعتقدحتىبالواجبات

الائمةولنصوص،القديمللاجماعمخالفخطأالاطلاقاتوهذه

الوضوءتركمنخلفالمأموميصليأن:ذلكمثال.المتبوعين

تركمنخلفأو،كالدمالسبيلينغيرمنالنجاساتخروحمن

المأمومويكون،القهقهةمنالوضوءتركأوالذكر،مسمنالوضوء

البسملة،قراءةتركقدالاماميكونأو،ذلكمنالوضوءوجوبيرى

وأ،الانتقالتكبيراتتركأو،الاستفتاجتركاو،الاستعاذةتركاو

ذلك.وجوبيرىالمأمومويكونوالسجود،الركوعتسبيحات

وهذا،بعضخلفهؤلاءبعضصلاةصحةبهالمقطوعفالصواب

ذلك.بعضفيخلافبعضهمعنيحكىقدكانوإن،الأئمةمذهب

أئمةخلفيصليدائماكان-عنهالله-رضيالشافعيفهذا

سراالبسملةيقرأونلامالكيةذاكإذوكانوامصر،وأئمةالمدينة

مشايخهخلفصلاتهفييطعنمنالشافعيسمعولوجهرا،ولا

وعده،بالضلالعليهلحكم؛ذلكيفعلدائمادرهو،وأقرانهمالك

للاجماع.خلافاذلكبعدالأمةوسائرهو
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فان]له[:فقيلالكثير،الدممنالوضوءيرىأحمدوالامام

الله!سبحان:قال؟خلفهأصليأذلك،منيتوضألاالامامكان

انس،بنمالكوخلف،المسيببنسعيدخلفيصلىلاإنه:اتقول

الصلاةعلىالامةاجتمعتالذينالائمةهؤلاءانيعني.قالكمااو

السبيلين.غيرمنالدممنيتوضؤونلاكانوا؛خلفهم

الرشيد،هارونمعحجلما-أظن-فيمايوسفأبووكذلك

فقيل،بالناسوصلىيتوضأ،لاأنهمالكفأفتاه،الخليفةفاحتجم

!؟المؤمنينأمير!اللهسبحان:فقال؟خلفهأصليت:يوسفلأبي

،البدع]اهل[فعلمنالامورولاةخلفالصلاةتركانبذلكيريد

.والخوارجوالمعتزلةكالرافضة

منيطلقمنتخالفالأئمةهؤلاءعنوأمثالهاالنصوصفهذه

المأموميعتقدماتركإذاالامامأنوالحنبليةوالشافعيةالحنفية

به.اقتداؤهيصحلموجوبه

والشافعيمالكمثل-الإسلامأئمةعامةمذهبأنذلكيوضح

جنبوهويصليانمثلناسيا،الطهارةتركاذاالامامان-واحمد

المأمومصلاةفان؛صلاتهبعدتذكرثملحدثه،ناسمحدثاو

الراشدينالخلفاءعنالمأثورهووهذا.عليهقضاءولا،صحيحة

فالامام.الصحابةمنوغيرهماعفانبنوعثمانالخطاببنعمرمثل

الكتابدلوقد،الناسيبمنزلةكانالأمرنفسفيمخطئاكانإذا

كانتفاذا.والنسيانالخطأعنالأمةلهدهتجاوزالثهان)1(والسنة

الله=قبلوقد.أؤأخطأنا!وابئ!سينا>رئنالاتؤاخذنا286:البقرةسورةاخرفي)1(
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لاإمامفخلف؛الاعادةعليهتجبإمامحلفتصحالمامومصلاة

أولى.الاعادةعليهتجب

بل،الامامبصلاةمرتبطةتكنلمإنالمامومصلاةأنوذلك

فالإمام؛مرتبطةكانتوإنمحذور.فلا؛لنفسهيصليمنهمكل

عندصحيحةباجتهادأيضافصلاتهالاجتهاد،مواردفيعنهمعفو

.الماموم

المأمومأنيتوهمبحيثالأصلهذافيالغالطغلطوانما

باجتهادهصلىإذافانه،كذلكوليس،افيمامصلاةبطلانيعتقد

بل،عبادتهببطلانمحكوماالحالهذهفييكنلم؛السائغ

يمنعحتىالاجتهادمواردفيحكمهبصحةيحكمكمابصحتها،

نقضه.

مثل-الأئمةأكثرفإن،فأسهلناسياالمحظوراتفعلفأما

فيالكلاميرونلا-روايتيهإحدىفيوأحمدوالشافعيمالك

فعلإذافالامام،الاعادةيوجبولا،الصلاةيبطلناسياالصلاة

عليهالإعادةتجبلموإذا.كالناسيفالمخطىءمتأولا؛محظورا

به؟الائتماميصحلافكيف

126(.)125،مسلمرواهالذيعباسابنحديثفيكماالدعاءهذا

امتيعنوضعالله"إنمرفوعا:عباسابنعن)4502(ماجهابنواخرج

وابواحمدوأعله،طرقمنرويوقد."عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأ

677(.)2/كثيرابنتفسيرانظر.حاتم

276



عنهاللهرضيهريرةأبيعن)1(صحيحهفيالبخاريروىوقد

وإن،فلكماصابوافإن،لكم"يصلون:قال!واللهرسولان

أخطأإذاالامامأنفيصريحنطنوهذا."وعليهمفلكمأخطأوا

أخطأيكونأنغايتهوالمجتهد،المأمومعلىلاعليهخطؤهكان

ليسأنهاعتقدمحطورفعلأوواجبا،ليسأنهاعتقدواجببترك

هذايخالفأنالاخرواليومباللهيؤمنلمنيحلولامحظورا.

يبلغه.أنبعدالصريحالصحيحالحديث

رضيعامربنعقبةعنداود)3(وابوأحمد)2(الامامروىوقد

فأصابالناسأم"من:يقولغ!ي!اللهرسولسمعت:قالعنهالله

ولافعليهشيئاذلكمنانتقصومن،ولهمفلهالصلاةوأتمالوقت

".عليهم

:قالعنهاللهرضيسعدبنسهلعن)4(ماجهابنوروى

ولهم،فلهأحسنفان،ضامن"الإمام:يقول!لمجي!اللهرسولسمعت

".عليهمولافعليه:يعني-اساءوان

القديم،الاجماعبهااتصلقدالصريحةالصحيحةالسنةوهذه

قدفانهالأمصار،جميعفيالفاضلةالثلاثةالقرونزمنبهاوعمل

جهرا،بهايقرأومنسرا،البسملةيقرأمنالصحابةعهدفيكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)496(.برقم

/4145،154،156،.102

)839(.ماجهوابن()1513خزيمةابنايضاورواه.)058(برفم

)819(.برقم
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وإنالاخرخلفيصليمنهموكلجهرا،ولاسرابهايقرألاومن

قوله.يرجحكان

)1(،معاويةحديثبالبسملةالجهريرىمنبهحتجمااجودومن

أولفيالاولىالركعةفيالبسملةفراءةفتركالمدينةقدملما

الركعةفيفقرأهاالصحابةبههتفحتى،السورةوأولالفاتحة

إجماعوفيه"الأم("،فيالأثرهذاعلىالشافعياعتمدوقد.الثانية

كانواوإن،ذلكتركقدكانوإنخلفهالصلاةعلىالصحابةاولئك

تركه.نكرواقد

بمناقتداؤهيصحلاإنه:المذاهبأتباعالمتفقهةمنقالومن

فقود؛المأمومعندالصلاةفييقدحشيئاتركأوفعلإذايخالفه

والمعتزلةالروافضمن،والبدعةالفرقةأهلمذاهبفييوقعهمقالته

والبدعة.الفرقةفيودخلوا،السنةفارقواالذين،والخوارج

يرفعمنخلفيصليلاأنهإلىالضالينببعضالأمرالولهذا

تركمنخلفالصلاةيرىلاوالآخر،الثلاثةالمواطنفييديه

القليلة،المياهمنيتوضامنخلفيصليلاوآخر،مرةاولالرفع

عنهاالمعفوالنجاسةيسيرمنيتحرزلامنخلفيصليلاوآخر

اهليصليلاانايضاتوجبالتيالضلالاتهذهامثالإلى،عنده

فيوالحاكم49()1/و"الام"74()1/"المسند"فيالشافعيخرجه)1(

طريقمنايضاالشافعيورواهبهذا.انسعن233()1/"المستدرك"

الخبر.بهذاابيهعنرفاعةبنعبيدبناسماعيل
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،أستاذهخلفالتلميذيصليولا،بعضخلفبعضهمالواحدالمذهب

يصليولا،عثمانخلفعليولاعمر،خلفبكرأبويصليولا

بعض.خلفبعضهموالأنصارالمهاجرون

وإن،الصلالأهلمذاهبمنهذهانمسلمعلىيخفىولا

الأصلهذابسطتحتمللاالفتوىفهذه.الناسبعضفيهاغلط

الدين.جماعهوالذيالعظيم

المضلة،البدعهذهمنالمنعالامورولاةعلىوالواجب

فيهاغلطوإن،المنكرةالمقالاتهذهمنشيئايظهرمنوتأديب

منعوقب؛عامفسادإظهارهافيكانإذاالنزاعفموارد،غالطون

البغاةيعاقبوكمامتأولا،النبيذيشربمنيعاقبكمايطهرها،

البعض.عنبعضهم)1(الناسوان،الجماعةلكف،المتأولون

)أن:الواجبهذاعليهايشتملالتيالثلاثةالأصولوهذه

ممالائتلافوالاجتماعوأن،الأئمةعنفيهامعفوالاجتهادموارد

أصولأجلمنهيمتعيتة(المعتدينعقوباتوأن،رعايتهتجب

.الاسلام

اللهرضيعمربنعبداللهعن)2(الصحيحينفيأخرجاوقد

أحديصلين"لا:الخندقعاملأصحابهقالجم!النبيأنعنهما

الاصل.فيكذا)1(

أحديصلين"لا:بلفظ)0177(مسلمورواه9411(.)469،البخاري)2(

904(.804-)7/"الفتح"فيعليهالحافطكلامانظر."قريظةفيإلاالظهر

927



فقال،الطريقفيالعصرفأدركتهم"،قريظةبنيفيإلاالعصر

وقال،الغروببعدفصلوا،قريطةبنيفيإلانصليلا:بعضهم

ذلكفبلغ.الطريقفيفصلوا،الصلاةتوقيتمنايردلم:اخرون

النبيأقرهمفقد.الطائفتينمنواحدةعلىيعبفلم!ي!،النبي

للهوالحمد.وأحرىاولىوفاتهفبعد،حياتهفياجتهادهمعلى!و

.وحده

محمدبنأحمدبنعليبنعمريدعلىوجوابهاالفتيا)تمت

ولجميعولوالديهلهاللهغفر،الشافعيالأندلسيالأنصاري

(.المسلمين
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المؤيدالملكالسلطانإلىرسالة





لريألرحمفأللهتجص

المؤيد،الملكالسلطانالسيدالمولىإلىتيميةبنامحمدمن

مراتبامعلىيبلغهحتى،والعلميةالنظريةالقوتينبتكميلاللهامئده

الباطنةنعمهعليهاتمممنويجعله،والاخرويةالدنيويةالسعادة

وجعله،والاخرةالدنيافيالحميدةالمطالبغايةوامعطاه،والظاهرة

والصالحين،والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمامنعمالذينمع

رفيقا.امولئكوحسن

العملية،القوةكمالالرشادوفي،العلميةالقوةكمالالهدىففي

رسول!أرسلألدبهو>:قالحيثرسولهامرسلامنهامخبروبهما

.<)1("!!نميدابالثهبمدورممةءالدينعلىليملهر؟آلحقودينبالهدى

القوةكماليتضمنالحبمودين،العلميةالقوةكماليتضمنفالهدى

العملية.

،!!ماضلذاهوى>والض:قولهمثلفيذلكضدعننزههوقد

.*()2(صيوحىإلاوحىهو،!انصنماقولىعنيخظقوما>:قالثمغوفىم*؟*"(وماصاحبكم

العلمية،القوةفيالنقصوهو،للهدىالمناقض"الصلال"عنفنزهه

العملية.القوةفيالنقصوهوللرشاد،المناقمز"الغي"وعن

)1(

)2(

.9:الصفسورة،28:الفتحسورة33،:التوبةسورة

.4ا-:النجمسورة
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النفسهوىوهو؟!(!الوئ>وماينطقعنبقولهفيهمابكمالهأخبرثئم

مراتبأعلىوهو%*إ(يوحىالاوحىهوان>،العمليةللقوةالمفسد

فيه.متفاضلينأهلهكانوإن،لعبادهاللهإعلام

وسلامه،عليهماللهصلواتللأنبياءالخطأعنالتنزهفكمال

لغال!()1(،علىالئبتنلقدفضلنابعض>:تعالىقالكما،متفاضلونفيهوهم

ورفعأددهكلممنمنهمبعفقعلىبعضهمفضلناألرسل!خمك>:تعالىوقال

.2(المدلم!<)بروحوأئدنهئبينتمرلوائنعلمىوءاتتنادرخمثبعفحهض

تعالى:قولهفيلعبادهتكليمهجنسأنواعسبحانهاستوعبوفد

رسولايرسلأؤجمابورآياؤمنوخياإلاادلهلصامهأنيبشركانوما!>

ص-جءمصجص

:انواعثلاثةذلكفجعلءمالخناء()3(،بإذنهلمحيوحى

رؤيافإنومناما،يقطةللأنبياءإلهامهومامنهالذيالوحي

وحي.الأنبياء

حيثعمرانبنموسىكلمكما،حجابوراءمنوالتكليم

نجيا.وقربهنادا

بواسطةتكليمههويشاءمابإذنهيوحيرسولبإرسالوالتكليم

فايغقرآنه!اذا!ان!وقؤعلئناخعه-ن>:تعالىقالكما،الملكإرسال

نقراهأنعليناثم،فلبكفينجمعهنعليناأيقزءانه-7*.*()4(،

)1(

)2(

)3(

)4(

.55:الاسراءسورة

.253:البقرةسورة

.51:الشورىسورة

.1718-:القيامةسورة
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الظهورمنبالهمزة"قرا"انوهو،القوليناظهرعلىوهذا.بلسانك

ظهرته،ماأي،قطجزوربسلاالناقةقرأتما:وقولهم،والبيان

قرية،القريةسميتومنه،الجمعمنفإنهيقري""قرىبخلاف

الماء.مجتميعوالمقراة

بواسطةقرأناهأي<ا!اذاقرآنهص!وقزءانهعلئنائهعه-إن>:تعالىفقوله

نب!منعليثنعلوا>:تعالىكقولهوهذا.*؟(!صانه-قئفالتع>جبريل

وتلاوف،جبريلقراءةبتوسطذلكوانما<)1(،وفزعؤنموسى

جعلهقدهذافان.يشاء!)2(-مابإذنهرسولافيوحىأويرسل>:كقوله

،لعبادهاللهتكليموهو،المقسومالعامالجنسأنواعأحدسبحانه

الرببهيكلمكلامالمؤمنرؤيا:الصامتبنعحادةقالولهذا

منامه.فيعبده

الانبياء،لغيريكونالذي:المشتركالوحيذلكمراتبوأدنى

وقوله:،<)3(وبرسموليبءامنواأنالحواردنإليأوحيتوإذ>:كقوله

.(4أ!ازضعيه!و)أممولمىإكوأوحينا>

الفلاسفةمنالنبوةفيأدرجهالذيهوالمشتركالوحيوهذا

لهمليسالقدماءوأتباعهأرسطوفان،وأمثالهسيناكابن،أدرجهمن

المقدونيفيلبسبنالاسكندروزيرهوأرسطوكانإذ،كلامالنبوةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.3.القصصسورة

.51:.الشورىسورة

.111:المائدةسورة

.7:القصصسورة
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،والنصارىاليهودمنكثيريؤرخوبه،الروميالتاريخلهيؤرخالذي

المسيحوبعد.سنةثلاثمائةبنحوالسلامعليهالمسيحقبلوكان

بالسيف،النصارىدينأقامالذيقسطنطينكانسنةثلاثمائةبنحو

والقولالخنزيرواستحلالالصليبوتعظيمالامانةاحدثواعهدهوفي

نيقية.بمجمعالمسمىالاولبمجمعهموالاقانيمبالتثليث

وغيرالفرسأرضإلىذهبالذيهوالمقدونيالاسكندروهذا

سدبنىالذي،القرانفيالمذكورالقرنينذاهووليس،ممالكهم

مسلما.موخداوكان،ذلكعلىمتقدفاكانهذافان،ومأجوجيأجوج

مشركينوقومههووكان،الأرضتلكإلىيصللموالمقدوني

حتىذلكعلىيزالواولم،الارضيةوالاصنامالعلوثةالهياكليعبدون

منمنهمفأسلم،والسلامالصلاةعليهالمسيحدعوةإليهموصلت

.بدلمامنهبدلأنإلى،الحقالمسيحلدينمتبعينوكانوا،أسلم

منإليهميصللمالبحر،وجزائرالرومبأرضكانواوهؤلاء

بهعرفواما-وغيرهعمرانبنكموسى-إبراهيموالإبراهيماخبار

منالأفلاكبقدمقالمنأولأرسطوكانولهذا،النبوةحقيقة

سقراطوشيخ،سقراطوشيخهكأفلاطونقبلهمنبخلافهؤلاء،

يقولونكانواهؤلاءفان،انبدقلسفيثاغورسوشيخ،فيثاغورس

بسطناهقدطويلكلالمالمبادىءفيولهم،الفلكصورةبحدوث

مسألةفيالعالممقالاتفيهذكرناالذيالكبير)1(الكتابفي

مسألةعلىالكلامفيهأطالفقد"،والنقلالعقلتعارض"درءبهيقصدلعله)1(

منه.والمالثالمانيالمجلدينفيوخاصة،الرازيحججعلىوالردالعالمحدوث
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أقوالفيوالاخرينالاوليننزاعمنشأفانها،وقدمهالعالمحدوث

الكتابوأهلالمسلمينمنالمللاهلتنازعوعنها،وافعالهالرب

وأبهفائمهووهل؟العينأوالنوعقديمهوهل:الربكلامفي

؟الحياةلزوملهلازمهواوومشيئتهبقدرتهيتكلموهلله؟مباين

فيمنهايتناهىلاماووجودالحدوثدوامفيتنازعواوكذلك

كما؟والمستقبلالماضيفيممتنعهوهل:والمستقبلالماضي

فيممتنعالمستقبلفيجائزهوأووأبوالهذيل،الجهميقوله

كمافيهما،جائزهوأم،المتكلمينمنكثيريقولهكما؟الماضي

لاالمللاهلأئمةلكن،الفلاسفةوائمةالمللاهلائمةيقوله

كلشيئانيكونانيجوزونلاواحد،فديمفيإلأذلكيجوزون

مافيكون،نهايةولالهابدايةلاحوادثبهيقومأزليقديممنهما

عليه.يزادلانقابلاالمستقبلفيولاالماضيفيلايتناهىلا

أهلئمةوأما،الافلاكبقدمقالمنيلزمإنماالمحالوهذا

منسبيلهمسلكومنبإحسانلهموالتابعينكالصحابة-السنة

كانواإذ،والمثقولالمعقولبخلاصةاتوافهؤلاء-المسلمينأئمة

متلازمة،وانهاحق،والعقليةالسمعيةالادلةمنكلابأنعالمين

أنهاعلمالتاتمالنظرمنحقهااليقينيةالعقليةالادلةأعطىفمن

الرسلتصديقوجوبعلىودئته،الرسلبهأخبرتلماموافقة

ناعلمالفهممنحقهاالسمعيةالادلةاعطىومن.بهاخبروا!يما

يعلمبهاالتي،اليقينيةالعقليةالادلةإلىكتابهفيعبادهأرشدالله

وعنالنقائصعنوتنزهه،لهالكمالصفاتوثبوتالخالقوجود

علىتدل[و]التي،الكمالصفاتمنشيءفيمثللهيكونأن
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وعلمهقدرتهوعلى،إلهئتهووحدانيةربوبيتهووحدانيةوحدانيته

أوجبوافيماطاعتهمووجوبرسلهوصدؤا،ورحمتهوحكمته

أوتوابماكملواوأنهموأخبروا،بهأعلموافيماوتصديقهموأمروا،

عنعقولهممجردتعجزكانتماللعبادالحقودينالهديحمن

بلوغه.

فأتباعهم.والخبروالنظر،،الحس:ثلاثةالعلمطرؤكانتإذ

محمدأمةكانتولهذا،والعمليةالعلميةالفضائاحغايةلهماللهجمع

فىقهماالفضائم!منلهمجمعاللهفإن،لكساخرج!امةخيرع!باله

غيرهمعندكانمابهاللهخصهمماإلىفجمعوا،الامممنغيرهمفي

وغيرهم.والهندوالفرساليونانفلاسفةومنالكتابأهلمن

العقليةالعلومبغاياتعالمينالأمةهذهسلفكانولما

وقدتعارض!.ولاتنازعبينهميكنلمتلازمهما،وعلمواوالسمعية

يوجبوالسمعالعقلمنكلاانعلىبهدلبماكتابهفياللهأخبر

ماكآفىنعقاحاوكناشتمعلؤوقالوا>:النارأهلعنتعالىفقال،النجاة

لهئمفتكوقألأزضفىلمجسيرواأف!>:تعالىوقالص.*/()1(،السعيراصح

القلوبصحألأبضخرولبهنلعمىلافإنهابهآلمجمتمحونءاذانأوبهايغقلونقلوب

لوكاقلمنلذتحرىذلكفىإن>:تعالىوقال،-()2(-ءِالصحددرفىالتى

.()3(زرأشهيدوهوالسعأؤألى!قب

)1(

)2(

)3(

.01:الملكسورة

.46:الحجسورة

37.:قسورة
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السمع،مجردوكذلكالنجاةيوجبالعقلمجردأنعلىفدل

المخبرإخبارمجردفان،العقلدونيفيدلاالسمعأنمعلوم]و[

لكن،بالعقلالانبياءصدقيعلموإنما،صدقهيعلملمإنيدللا

المخبرجهةمنهيإنماالسمعدلالةانظنواالكلامأهلمنطائفة

المخبر،صدقبالعقليعلملمإنيفيدلاالخبرأنعلمواوقد،فقط

الانبياء.بهجاءتعفاخارجةالعقلدلالةفجعلوا

الأدلةللناسبينالرسولأنفعلمواالمتكلمينحذاؤاوأفا

رسوله،وصدقوصفاتهوتوحيدهالصانعإثباتيعرفبهاالتيالعقلية

منفيهماماعلممنإلاوالسنةبالكتابعالمايكونلاأنهوعلموا

المخبر،بصدقالعلممثل،المطلوبعلىتدلالتيالعقليةالأدلة

الظلماتمنويخرجهمليهديهمالخلقإلىرسولابعثإنمااللهوأن

بالحكمةويدعوهم،المستقيمالصراطإلىويهديهمالنور،إلى

بالهدىبعثهإذ.أحسنهيبالتيويجادلهم،الحسنةوالموعظة

النعمة.عليهموأتم،الدينولأمتهلهأكملوقد،الحقودين

وإلا،العقليةالأدلةمنذلكيعلمبهمارسالتهتضمنتوقد

الأدلةوكذلك.علمايفيدلابصدقهالعلمقبلالمخبرإخبارفمجرد

صدؤاعلىتدلهحتىحقهاأعطاهاقدفيهاالناظريكونلاالعقلية

الملزوموثبوت،لذلكمستلزمةاليقينيةالعقليةالأدلةفإن،الرسول

>ألؤلهمقيللماالنارأهلقالولهذا.محالاللازمثبوتبدون

علىذلكفدل.(*صأالسعير>إلىالآقي<)1(بلىقالوا11في/نذيريآقي

.811-:الملكسورة)1(
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يكونوالمأنهمعلىودل،العذابفاستحفواالرسلكذبواأنهم

الرسل.لصذقواعقلوالووأنهم،يعقلون

وأنهاوالسمعيةالعقليةالأدلةبحقائقعالمينالسلفكانفلما

القطعيةالأدلةفان،متعارضةتكونأنيمتنعانهعلموا،متلازمة

لزمتعارضتفلومدلولها،ثبوتلوجوبتعارضها،يمتنعاليقينية

يجتمعانلاوالنقيضانرفعهما.وإما،والاثباتالنفيبينالجمعإما

مامعرفةفيقصرمنالكلامأهلمنبعدهمجاءلكن.يرتفعانولا

الربأقوالفيفظنوا،المعقولالنظريوجبهوماالرسولبهجاء

مطابقةليست،مخطئةظنوناوغيرهاالعالمحدوثمسالةفيوأفعاله

دينيعرفلامنيظنوصار،العقللموجبولاالرسللخبر

العقل.صريحيناقضماذلكفيورأوا،دينهمهوهذاانالرسل

الرسل:أمرفيالناساضطرابأسبابمنهذافكان

التخييلبطريقالالهيةالعلومفيجاءواإنما:تقولفطائفة

الجمهور.وخطاب

بلالمقصود،علىيدللابطريقجاءوابل:تقولوطائفة

ثمالانبياءهجهةمنلابأنفسهمالحقالناسليعرف،بنقيضهيشعر

عندهم.ماعلىالأنبياءقالتهمايتأولون

لامعناهيعلملامتشابهالأنبياءبهجاءتفيما:تقولوطائفة

إلاؤباويلهيغلموما>قولهعلىالوقفأنظنوا،غيرهمولاالأنبياء

اللفظصرفبالتاويلفالمرادهذاعلىالوقفكانإذاوانه<)1(،أدله

.7:عمرانآلسورة()1
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منهؤلاءمنوصار.المرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعن

الله،إلاتأويلهيعلمولاظاهرها،علىتجرىالألفاظهذه:يقول

النقيضين.بينفيجمع

صارالاصطلاحاتتعددبحسب"التأويل"لفظأنيعلمواولم

:معانثلاثةفيمشتركا

،ظاهرهوافقوانالكلامإليهيؤولماهوالقرانفيمعناه

مندنسوهالذينيقولئأوللهياقيؤمتاويل!إلايخظرونهل>:تعالىكقوله

الله،إلايعلمهلاالتأويلوهذا()1(.بال!رنجارسلتجاقدهبن

الساعة.كوقت

وهذا،إياهالناسإفهامقصدوماالكلامنفسبالتأويلويراد

يأمركتابااللهينزلأنيجوزولا.العلمفيالراسخونيعلمهالتاويل

ويكون،للمسلمينكلهواصحابهع!ي!النبيفسرهوقد،وعقلهبتدبره

أمته.منحاولاالنبيلاتفسيرهيعلملامافيه

بغيرالكلاموتفسير،مواضعهعنالكلمتحريفبالتأويلويراد

وتحريف،الكتابمنحرفوهلماالكتاباهلكتحريف،المتكلممراد

وهذا.الكتابهذامعانيمنحرفوهلماالاهواءوأهلالملاحدة

تعالى:قالكماحق،نهيعلمانهلا،باطلانهاللهيعلمباطلتأويل

سبحانهفإنهالأرض!<)2(.فىولالسنؤتفىيعلملالماللهأتنجونقل>

)1(

)2(

.53:الاعرافسورة

.18:يونسسورة
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والمعدومموجوداالموجوديعلم،عليههيماعلىالأشياءيعلم

واسع.بابوهذا.موجودايعلمهلامعدوماكانفما،معدوما

معاونتهتجبمنأحقمنهو-وسددهاللهأيده-والسلطان

والمناقب.الفضائلمنفيهاللهجمعلما،والاخرةالدنيامصالحعلى

للسلطانلضكرهولكثرة،قدمفلاناانالتحيةهذهاسبابمنوكان

فيالمفاوضةيكثروغيرهاالاسحارفيحتىلهودعائهعليهوثنائه

ماوالدعاءالثناءمنللسلطانبحضورهويجدد،السلطانمحاسن

العمليعملالرجل!اللهرسولياقالوا:كما،المؤمنبشرىمنهو

")1(.المؤمنبشرىعاجل"تلك:فقال،عليهالناسفيحمدهلنفسه

ماالاستحقاقأهلعلىالاشتمالمنفيهاللهجعلفالسلطان

وأنفعهم،وأصدقهمالناسخيارمنهذاوفلان.عليهاللهيأجره

السلطانعلىوالثناءالمحبهمنفيهاللهجعلوقد،معروفبجماومن

فجمع،معروفوالدينالخيرأهلمنوهو،عليهاللهنعممنهوما

يجمعتعالىوالله.لهوتدعوالسلطانتحمثقلوباللسلطانبسببهالله

وعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام،والاخرةالدنياخيرله

العالمين.ربللهوالحمد.الكريمةالعنايةبهيحيطمنسائر

ذر.ابيعن)2642(مسلماخرجه)1(
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اريضألرخنأللهتجص

لدينعلىليظهيلحقودينبا!ديرسول!ألذهـارسلهو>

.(1كا()؟صالممسركوتولو!ره!!ء

باللهئومنون!*%ألمعذابمنئخح!تجزةصعلىأدل!هلءامواالذينجماصها>

!ليغفر*-*صنالونكننمإنلكمحئكؤذِوأنفسكنمباحصوِلكؤاللهسبيلفيوتجملونورسواصم

لفؤزذلكعددنجئمسافيحلمتبةلأنرومسبهنتخنهامنتجرىلختوقيطكمذنوقي

ءامنواألذينياثها%عش*لمؤِمنينولمجسرقىيمبوفسغأدلهمنفصمرتحبونهآخرئو؟*2.*العظجم

نخنلحواريونقالأدئهإلينصارىمنلصاحوارينمريمابنعيمحمقالكمااللهانصاركودؤا

عدوهمعكءامنواتذينفايلحناصاابفهلجوك!رتإحملبفمنحالىلقههامانتأللهأنصحار

(2)*.صصءِورصِء
14*/(ظهربئفاضبحوا

أثاقلت!أللهسبيلفيانفروالكم،قيلاإذلكمماءامنوااثذلرريأئها>

الديخاالحيؤة!ع!ماآلاخرمفلديخاالأرك!أرضيتوبألحيؤةلى

قؤماولمجستدذلماعذابايعذئ!مشفروألاإ3لاصظيلإلاالأخرةفى

شصروهإلا3ص-رقديزشىء-عكوأللهشئاتضروهولاغئر!م

أتغارفيإذهماثنينثاف!فرواائذينخرجهإذاللهفقدنصؤ

لجهسينتسودلهفافزلمعناللهنلاتخزنلصنحبهءيقولإذ

)1(

)2(

33.:التوبةسورة

.14-9:الصفسورة
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ألسفك!فروالذلص!لمةوجملتروهالئمبجنو،جدلمو

وجهدوالاوثقاخفافانفرو*ارعييركيووالههـائعليمااللهويد4

.(1<)*.*صكنتؤتعدوتإنخترقىلكتمدلهسبيلفىنفسكئموبامولكئم

الكفاربهوقمع،الدينبهاللهنصر،المسلمينسلطانإلى

المفسدين.القومعلىبهوأدالهم،المؤمنينالجندبهوأعز،والمنافقين

إلهلاالذيالدهإليكمنحمدفإنا،وبركاتهالدهورحمةعليكمسلام

يصفيأنونسأله.قديرشيءكلعلىوهو،أهلللحمدوهوهو،إلا

تسليما.وسلمالهوعلىعليهالدهصلى،ورسولهعبدهمحمدعلى

القيامة،يومإلىالدينهذابنصريمفلقداللهفانبعد،أما

وأخبرشهيدا.باللهوكفى،بذلكوشهد،كلهالدينعلىبهوره

الحقعلىظاهرينأمتهمنطائفةتزاللاأنه!ي!المصدوقالصادق

بالناحيةأنهموأخبر)2(،القيامةيومإلىخذلهممنيضرهملا

يليها.وماالشامأرضوهي)3(،والمدينةمكةعنالغربية

صغارقوما،التركتقاتلوا)4(حتىالساعةتقوملانهأخبرناكما

)1(

)2(

)3(

)4(

.3841-:الموبةسورة

بنوجابرشعبةبنالمغيرةعنالبابوفي.ثوبانعن)0291(مسلماخرجه

احاديثهماخرجوغيرهمعامربنوعقبةومعاويةعمداللهبنوجابرسمرة

وغيرهما.حمدومسلم

أهليزال"لا)2591(:مسلماخرجهالذيوقاصأبيبنسعدحديثفي

يا."الساعةتقومحتىالحقعلىظاهرينالغرب

"تقاتل".:الاصلفي

692



)1(.المطرقةالمجانوجوههمكأنالشعر،ينتعلون،الآن!دلفالاعين

ء)2(?
الاعوريقاتلواحتىالامميقاتلونيزالونلاامتهانواخبر

البيضاءالمنارةعلىالسماءمنمريمبنعيسىينزلحين،الدجال

أصبهانيهودمنمعهالقادم5جندالمسلمونفيقتل،دمشقشرقي

وغيرهم.

منسنةمئةكلسرعلىالامةلهذهيبعثاللهانجم!واخبر

استهدام.بعدإلاالتجديديكونولادينها)3(.يجدد

غيرهممنعدواأمتيعلىيسلطلانربي"سالت:وقال

فأعطانيها")4(.،عافةبسنةيهلكهملاأنوسألتهفأعطانيها،،فيجتاحهم

اللهأظهروقدشيء.بعدشيئاتطهرع!يمنبوتهدلائلزالتوما

حيث،عبرةفيهماوجندهاالامةبهذهرحمتهمن()الفتنةهذهفي

ويجميع،ربهمعلىبقلوبهمويقبل،خطاياهممنبهيكفربماابتلاهم

بينهم،منوالاختلافالفرقةوينزع،أمرهموليعلىكلمتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةابيحديثمن)1292(ومسلم)2892(البخارياخرجه

.وغيره)3792(مسلماخرجهالذيسمعانبنالنواسحديثفيكما

.هريرةابيحديثمن)1942(داودأبواخرجه

.وقاصابيبنسعدعن)0928(مسلماخرجه

الملكالسلطانجيشفيهاانكسرالتي996،سنةقازانوقعةإلىبهايشير

كثيروخلقالامراءمنجماعةفيهاوقتلالخزندار،بواديالتتارامامالناصر

و"البداية)31/384(لارب""نهايةانظرحسنا.بلاءبلواو،العواممن

)17/718(."والنهاية
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الله.شريعةعنالخارجينوقتالاللهسبيلفيللجهادعزماتهمويحؤك

هيفما،للقلوبمؤلمةكانتوإن،جرتالتيالفتنةهذهفان

الشفاءلهليحصلالمريضيسقاهالذيكالدواءإلا-اللهشاء-إن

حصللوماوالظلموالجهلالكبرمنالنفوسفيكانوقد.والقوة

عبادهاللهفرحمعظيما.بلاءذلكلاعقبهاالعزمنتشتهيهمامعه

لعامةوانكشفبولدها،الوالدةمنبهاأرحمهوالتيبرحمته

عنالخارجينالمفسدينهؤلاءحالحقيقةوغرباشرقاالمسلمين

يعلميكنلممنوعلم،بالشهادتينتكلمواوانالإسلامشريعة

شرائععنوالبعدوالتلبيسوالنفاقوالطلمالجهلمنعليههمما

كانتنفوم!الاسلاميةالعساكرإلىوحنت،ومناهجهالإسلام

اللهوأنزل،عليهمقاسيةكانتقلوبلهمولانت،عنهممعرضة

وطابت،معهمالفتنةتلكفييكنمالموسكينتهملائكتهمنعليهم

الله،سبيلفيللجهادوالاموالالنفوسببذلالايمانأهلنفوس

واستيقظوا،سنتهممنوانتبهوا،وعدؤهماللهعدولجهادالعدةواعدوا

السلطاناستعدادمنبهنعمماعلىاللهوحمدوا،رقدتهممن

الله.سبيلفيللانفاقالأموالمنجمعهوماللجهاد،والعسكر

والجهاد،والانفسبالاموالالجهادالمسلمينعلىفرضاللهفان

نأفعليهبنفسهيجاهدانيقدرلمومنقادر،مسلمكلعلىواجب

بالأموالالجهادفرضاللهفان،لذلكيتسعماللهكانإنبمالهيجاهد

منالجهاد،فيإنفاقهاإلىالحاجةعندالاموالكنزومن.والانفس

الجندأوالصناعأوالتجارأوالعلماءأوالشيوخأوالامراءأوالملوك

آلذهبيكنزوت>وائذجمتسبحانهقولهفيداخلفهو،غيرهمأو
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ئحمئيؤم*نردأليم!ذابفبشرهمللهسبيلفيينفقونهاولالفضةو

ماهذاوظهورهموجنوبهتمجياههتمفتكوهـبهاجهنمنارفيعليها

نإخصوصا()1(،*3*!تاكنزوتكنمماوقوافةلانفسكم!نزتتم

،ونحوهبالربااخذتاموالاو،المالبيتأموالمنالاموالكانت

منها.اللهحقوقتخرجولمزكاتهاتؤدلماو

الله،سببلفيالانفاقعلىالمسلمينيحضع!يمالنبيوكان

،شديدةحاجةفيالمسلمونوكان،حضهمتبوكغزاةفيإنهحتى

باحلاسهااللهسبيلفيمالهمنراحلةبالفعفانبنعثمانفجاء

فقالفرسا،بخمسينفكملهاراحلةخمسينوامحوزتواقتابها،

")2(.اليومبعدفعلماعثمانضر"ما:ع!يمالنبي

حينالذمباقيحبراءةسورةفيالغزوعنالمخلفيناللهوذم

وأقولموعنبيرت!وأزوجكلوإخونكموأبناؤ-ءاباوثمكانإنقل>:قال

دلهمفإليمأحبترضؤنهآو!شكنكسادهاتخشؤنقترقتموهاوِتخرة

القوميفدىلاللهوياضهللهيأفحتىفزئصوأسبي!ءفىوجها؟ورسولم!

ألماعذابايعذئ!مئنفروإلا>:وقال.*؟*/()3(ألفشقب

)1(

)2(

)3(

35.-34:التوبةسورة

عنطلحةابيفرقدطريقمن)1037(والترمذي)4/275(احمداخرجه

وله.ثقاترجالهوباقي،يعرفلاوفرقد.الشلميخباببنعبدالرحمن

والترمذي)5/63(احمداخرجهسمرةبنعبدالرحمنحديثمنشاهد

وح!نه.)2.37(

.24:التوبةسورة
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.(1<)غئر!مالوماولمجمتتبدذ

الأمرونزع،وغيرهبالدلأليماعذابااللهعذبهالجهادتركفمن

عنه.ذبلمنالدينهذافان،لغيرهفأعطاهمنه

منبابفانهبالجهاد،"عليكم:جم!ي!النبيعنالحديثوفي

وقال")3(.والغمالهمالنفوسعنبهاللهيذهب)2(،الجنةأبواب

معالنصرانواعلم،وقتالقلةمنالفاعشراثنايغلب"لنع!ي!)4(:

يسرا".العسرمعوأن،الكربمعالفرجوأنالصبر،

تركتوإنقلوبها،بيناللهألفعدوهاالأمةجاهدتومتى

ببعض.بعضهاشغلالجهاد

الشرقفيذلكعلىاجتمعتقدأنهاالأمةعلىاللهنعمومن

قلوبهمتحركتقدالمشرقأهلمنالمؤمنينإنحتى،والغرب

جمعوا،إذاالعدومعيخرجأنهنوىمنوفيهم،اللهلجنودانتظارا

محترقةالساعةوالقلوب.بهميوءنوإماعنهميقفزأنإماثم

بالموصلإنحتى،المفسدينالقومعلىورسولياللهلنصرمهتزة

)1(

)2(

)3(

)4(

93.:التوبةسورة

".الله))أبواب.الاصلفي

الصامت.بنعبادةعن)5/931(أحمدأخرجه

احمدوأخرجهأنس.عنشهابابنعن)2827(ماجهابناخرجه

(42)43والدارمى(551)5والترمذي(1162)داودوابو(1/492،992)

وليس.عباسابنعنعتبةبنعبداللهبنعبيداللهعنالزهريعنطرقمن

هعا.ذكرمماالأولىالفقرةإلاعندهم
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العساكر،مرتقبينللجهادمستعدينعظيماخلقاالاكرادوجبالوالجزيرة

.يتحركلمأوالعدؤتحركسواء

)3(،قازانبيتفيمأسورةوكانتبيدرا)2(بنت)1(قدمتوكذلك

الساعةوهي،ذلكيؤيدمماوأمهأخيهوبينبينهجرىبمافأخبرت

نصفإلىمدةبيتهمفيأقامتوقدمصر،إلىتذهبنيتهافي

.ذكرتماعلىشوال

وارؤساءهمواهلكوالاختلافالفرقةبينهماللهالقىوسوا

للمسلمين.اللهمنعظيمعونفهذاكذلككانإذاالامرفان،يكنلم

معمالقدبمابهايوثقجهابمنصادقةأخباربالداعياتصلوقد

السلطانأنولابد،المغولمنحتىالبلادتلكأمراءمنالمسلمين

فيساعون)4(صالحونقومهناكفانالبلاد،تلكمنبذلكيطالع

أحمد.الشيخالجزيرةكشيخ،المسلمينمصالح

قدمقد)5(قازانأخاالخربندابأنواحدغيرمعأخباروجاءتنا

مأسورةكانتلبيدرابنمتوقدمت.للقدومالعساكريجمعوهوالروم

وأخيه)5(قازانبينالكلاممنأحوالاوذكرت)5(،قازانبيتفي

فاسدةنيةفيهوالخربنداوأنذلك،علىتدل،وأمهالخربندا

"."قدم:الاصلفي)1(

التتار.ملوكمنكان)2(

"قزان".:الاصلفي)3(

مرفوعا.الاصلفيكذا)4(

"."قزان:الاصلفي)5(
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فتنة.بينهمويوح،يقبللاوهو،ذلكعنتنهاهوأمه،للمسلمين

سبيلفيوالجهادورسولهاللهنصرنتلتركأنالواجبمنفليس

هناكبل،بينهمالبأسوقعقدالمسلمينوعدواللهعدوكانإذاالله

يطأواحتىينتظروهمأنللمسلمينيحلولا،الفرصةانتهازيكون

غزي)1("ما:قال!النبيفان،أولعامفعلواكماالمسلمينبلاد

ذالوا")2(.إلادارهمعقرفيقوم

لموإندينهعنخرجلمنالجهادالمسلمينعلىفرضقدوالله

العدؤإلىالجيوشيجهزونوخلفاؤهجم!ي!النبيكانكمايقاتلونا،يكونوا

وكانتع!ج!اللهرسولتوفيلماإنهحتى،يقصدهملاالعدوكانوإن

بكرأبونفذواختلفوا،موتهبعدالناسوتفرق،المصائبأعظممصيبته

اللهرسولفرهقدكانالذيزيدبنأسامةجيشعنهاللهرضيالصديق

الضعف.غايةفيذاكإذوالمسلمون،النصارىغزوإلىالسامإلىع!دهط

جيشا.بعثواما.)3(000هؤلاءكانلو:وقالوافزعواالعدوراهمفلما

:الخطاببنلعمرقالالوفاةحضرتهلماالصديقبكرأبووكذلك

قاصدينهموكانوا)4(.عدوكمجهادعنبيمصيبتكميشغلكملا

)1(

)2(

)3(

)4(

"غزا".:الاصلفي

خطبةضمنعليكلاممنمعروفوهو271(.)3/الاثيرلابن"النهاية"انطر

الفريد"و"العقد03()1/للمبردو"الكامل")2/53("والتبيين"البيانفيله

وغيرها.96()ص"البلاغةو"نهج)16/267(و"الاغاني"07()4/

عنوانظرمععاها.فيمااو"ضعافا"ولعلها.كلمةبقدرالاصلفيبياض

)9/421-"والنهاية"البداية:المصالحمنفيهكانومااسامةجيشتنفيذ

315(.)03/"دمشقو"تاريخ424(

414(.)3/الطبريتاريخانطر

203



مقصودين.لاللعدو

أسامة،جيش"نفذوا:يقولوهو،موتهمرضفي!يمالنبيوكان

عنالشديدالبلاءمنفيههومايشغلهلا")1(،أسامةجيشنفذوا

أبوبكر.وكذلك.العدومجاهدة

،هناكوتصيدالجزيرةإلىبعسكربحلبأميرذهبلماوالساعة

البتجاي)2(قلوبفامتلأتالعسكر،بمجيءالبلادتلكفيالصيتطار

يؤخذوا،لئلاالمسلمينزييظهرواأنيريدونصارواحتىرعبا،

البلادفيلهمهيىءوقد،اللهإلايعلمهلارعبالعدوقلوبوفي

نأاللهيدعونهناكوالمسلمون،وغيرهالشعيرمنكثيرةإقامات

المسلمين.رزقيكون

عامكلفيعدوهميجاهدواأنالمسلمينعلىيجبماوأقل

واستحقوا،ورسولهاللهعصوافقدذلكمنأكثرتركوهوإن،مرة

والتجربة.الإسلامرضالعدويطأحتىتقاعدواإذاوكذلك،العقوبة

لمالبلادتلكفييقصدونهمالمسلمونكانلما)3(فانه،ذلكعلىتدل

منمكنوهملماوالثانيةالأولىحمصنوبتيوفي،منصورينيزالوا

ثبتأنلولاينكسرواأنالنوبةتلكفيالمسلمونكادالبلاددخول

قطالمسلمونقصدهموما.جرىماالمدةهذهفيوجرى،الله

فيسعدوابن065()2/هشامابن"سيرة"فيكمامعلقاإسحاقابنأخرجه)1(

.الواقديطريقمن)2/924("الطبقات"

الأصل.فيكذا)2(

"فان".:الاصلفي)3(
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نأنرجوونحن،والروموالفراتجالوتعينكنوبةنصروا،إلا

البشاراتفإن،بادلهإلاقوةولاحولولا،تعالىاللهيستأصلهم

ذلك.علىمتوفرة

عليهوقفعتيقكتابعندهمكانأنهاللهرحمهأبيحدثناوقد

مكتوبوهوبغداد،إلىالتتارمجيىءقبلسنةخمسينمنأكثرمن

رأىوقد.المصريونيقلعهموالتتار:آخرهوفي،كثيرةسنينمن

منهلاشكوهذا،ورسولياللهبتصرالمبشراتمنأنواعاالمسلمون

الله.شاءإن

لاأمورفيهاكانالمرةتلكفإن،كتلكالنوبةهذهوليست

فيأحمدكانبالمسلميناللهفعلهوماعنها،اللهعفاذكرهايليق

حقهم.

تعالى:قالوقد،أعدائهمنوينتقمدينهينصراللهأنلاشكثم

فلناللهسبيلفيقنلواوالذينببعمىئحض!ميتلواولكنمتهملاننصرالتهيشاءولؤ>

لذينيخائها*6*لهتمعرقهاتجئةوقيخلالم*ة*بالهمويقلحسبغدجمهما*أ*/ا!لهنيند

.(71*ا()!آأقدامكؤهـلثبثتينصريهمأللهنعصرواإنءامنؤا

الفوائد:منأنواعاللهسبيلفيالحركةفيثم

ويزدرعوا)3(،يعمرواحتىالبلادأهلقلوبطمأنينةإحداها)2(:

.الحاليستقيملاخائفةالقلوبدامتفماوالا

)1(

)2(

)3(

.7-4محمد:سورة

"أحدها".:الاصلفي

.النونبإثباتالفعلانالاصلفي
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ورزقكثيرخيرفيهاونحوهاكحلبالشماليةالبلادأن:الثانية

العسكر.بهينتفععظيم

منالبلادتلكفيالمسلمينقلوبيقويأنه:الثالثةالفائدة

فترتحركةتحصللموإن.رعباالعدوويزدادوالنصحاء،الاعوان

القائم.معالناسفانالعدو،معفصارواقولمانقلبوربما،القلوب

تقدمولو،عظيمةمصلحةفيهكانالشامإلىالعسكرجاءولما

.الجودةغايةفيكانالثغرإلىبعضهم

فيمايأخذواحتىبعضهمأوسارواإنأنهم:الرابعةالفائدة

المسلمينإيذاءغيرمنالسلطانيةوالاموالالاقاماتمنالجزيرةبلد

إليهمنزلتمتمكنينقاطنينسارواوإنالفوائد،اعظممنكان

عظيمة،جنودواجتمعت،والجبالالامصارأهلمنالبلادتلكأمراء

النصارىمنالكفارإلا،المسلمينمعقلوبهمالبلادأهلغالبفان

البدعأهلمنونحوهمالروافضأكثرفان،الروافضوإلا،ونحوهم

المسلمين،عسكربانكسارالسرورأظهروافانهمالعدو،معهواهم

نوبةمنلهممعروف!وهذا.المسلمينبجمهورالشماتةوأظهروا

الجردالجبلأهلفعلكماأيضا،النوبةوهذه،وخلببغداد

العسكر،إليهمخرجلماغزوهمفيخرجناولهذا،والكسروان

للمسلمين.عظيمةخيرذلكفيوكان

المنصور،العسكرهذامعوهناهناكالقلوبعامهكانتفاذا

وقلوب،وأمتهمحمدعلىبنعمتهوأمذهوأيدهسبحانهاللهأقامهوقد

مالارعبهممنالداعيرأىلقدوالله،منهالرعبغايةفيالعدو
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يسمع:ومولايالداعيقذامقاليحيىوزيرهمإنحتى،يوصف

هناكمنالقادمونيخبروهكذاهؤلاء،منستةيغلبمنكمواحا

غزاةييسرأنالمسلمينعلىاللهنعمةفمنجدا،مرعوبونأنهم

بعزيز.اللهعلىذلكوما.وهناكهنادينهبهااللهينصر

حتىعدوهمينتظرونالمسلمينأنالاسلامشريعةمنوليس

ولكن،المسلمونولارسولهولابهاللهيأمرلمهذا،عليهميقدم

بدأواوان،اللهسبيلفيللجهاديقصدوهمأنالمسلمينعلىيجب

بل،المسلميندياريعبرواحتىتمكينهميجوزفلابالحركةهم

تعالىفالله،المسلمينثغورإلىالاسلاميةالعساكرتقدمالواجب

والاخرة.الدنياصلاحفيهماالامورجميعفيللمسلمب[شيخ!ضار

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

ورسوله.عبدهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد

603



؟يباحوهلالعدؤفيالانغماسفيقاعدة





الزصالرحمفألئهتجص

ومنانفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهللهالحمد

له)1(.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمناعمالنا،سيحات

ارسله،ورسولهعبدهمحمداانونشهد،اللهإلاإلهلاانونشهد

شهيدا،باللهوكفى،كلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدى

كثيرا.تسليماوسلمالهوعلىعليهاللهصلى

والمجاهدونعموما،المؤمنونإليهايحتاجمسالةفهذهبعد،اما

قالكمابالجهاد،إلايتملاالايمانكان)2(وإنخصوصا،منهم

ية.لاايرتابوا()3(لمثم-ورسولهبادلهءامنواأئذينلمؤمنونإنما>:لىتعا

>خهد:تعالىقالكماايضا،والمنافقينللكفاريكونالجهادولكن

)4(.اللهكتابمنموضعينفيغل!علثهم<ولفاروالنققين

باضولم>وبخهدوا:تعالىقالكما،والمالبالثفسالجهإدويكون

الصحبحين)6(فيثبتلما،وينفعهذلكبغبرويكون(5<)أللهسيلفيوانفسغ

اهلهفيخلفهومنغزا،فقدغازياجهز"من:قالانهغ!ي!النبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خطا.وهو،"إليه":الأصلفي

"جاز".:الاصلفي

.15:الحجراتسورة

.9:التحريموسورة73:التوبةسورة

.41:التوبةسورة

خالد.بنزيدعن)5918(ومسلم)2843(البخاري
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قالكما،واللسانوالقلبباليدالجهادويكونغزا".فقدبخير

وكماواموالكم"،والسنتكمبايديكمالمشركين"جاهدوا!ي!)3(:

سرتممالرجالابالمدينة"إن)2(:الصحيحالحديثفيع!قال

كانفهؤلاء.العذر"حبسهممعكمكانواإلاوادياقطعتمولامسيرا

ودعائهم.بقلوبهمجهادهم

لضرروألمجفدونأولىغيرالمؤمنينمنالقعدونيستوىلا>:تعالىقالوقد

درجهنرألقعدينعلىوأنفسهمبأمولهخالمجفدينددهفضلوأنفسهغبافوِلالماللهسبيلفى

.؟*()3(صعظيماأتجراالقعدينعلىلمجفدينألثهوفضلألح!نئالئهوعدوص

كالمجاهدبالحقالصدقةعلى("الساعي)ع!يو)4(:النبيوقال

".اللهسبيلفي

قال)7(:كما("،اللهفينفسهجاهدمن"المجاهدأيضا)6(:وقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)4025(داودبوو)2436(والدارمي153(124،)3/احمداخرجه

مالك.بنانسعن51(7،)6/والنسائي

مالك.بنانسعن)1191(ومسلم4423(،)9283البخاري

.59:النساءسورة

ماجهوابن)645(والترمذي)3692(داودبوو143()4/أحمداخرجه

:الترمذيقال...".على"العامل:بلفظخديجبنرافععن)9018(

صحيح.حسنحديث

"الساعين".:الأصلفي

عبيد.بنفضالةعن)3493(ماجهبنو22(21،)6/احمداخرجه

بنعبداللهعن6484(،)01البخاريعندوبعضه.السابقالحديثضمن

جابر.عن)41(مسلموعند،عمرو
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هجرمنوالمهاجر،موالهمودمائهمعلىالناسأمنهمن"المؤمن

."ويدلسانهمنالمسلمونسلممنوالمسلم،عنهاللهنهىما

ويفرق،اللهسبيل.)1(0.متعددةأنوااعاللهسبيلفيوالجهاد

رسولعنمعاذعن"السنن")2(فيكما.الشريعةواتباعالنيةبينهما

طاعو،اللهوجهابتغىمنفاما:غزوان"الغزو:قال!شيوالله

كله]ونبهه[3(نومهلأفإنالفساد؛واجتنبالكريمةوأنفق،الامام

فيفسدو،الاماموعصى،وسمعةورياءافخراغزامنوأما.أجر

".بالكفافيرجعلمفإلأنه؛الارض

:قالعنهاللهرضيالاشعريموسىابيعن)4(الصحيحينوفي

ذلكفأي،حميةويقاتلشجاعةيقاتلالرجل!اللهرسوليا:قيل

فيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل"من:فقال؟اللهسبيلفي

.(<)للهألدينوليهونفئنةلاتكونحقوقتلوهم>:تعالىقالوقد."اللهسبيل

منأكثرمنهميقاتلالطائفةأوالرجلفيهيالمسألةوهذه

ظنهمعلىغلبوقد،للدينمنفعةقتالهمفيكانإذا،6ضعميهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

متصل.غيربعدهوالكلام،الاصلفيبياضهنا

والنسائي)2515(داودبوو)2422(والدارمي234()ه/احمدأخرجه

/6(،94/7.)155

"."يومه:الاصلفي

.(091)4ومسلم(أخرىومواضع)123البخاري

.391:البقرةسورة

تحريف.""ضعيفهم:الاصلفي
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فيهم،ويدخلالكفارصفثعلىوحدهيحملكالرجل،يقتلونانهم

كالشيءفيهميغيبفانهالعدو؛فيالانغماسذلكالعلماءويسمي

.يغمرهفيمافيهينغمس

نامثل،اصحابهبينالكفاررؤساءبعضيقتلالرجلوكذلك

ذلك.بعد)1(ويقتليقتلهانهويرى،اختلسهاذاجهرةعليهيثب

وفيالعدو،معهوطائفةهواووحدهفيقاتلاصحابهينهزموالرجل

.يقتلونانهميظنونولكقالعدو،فينكايةذلك

الأربعةالمذاهباهلمنالإسلامعلماءعافةعندجائزكلهفهذا

المتبعونالأئمةواماشاذ.خلافالاذلكفيوليس،وغيرهم

هووكذلك.ذلكجوازعلىنصوافقدوغيرهماواحمدكالشافعي

وغيرهما.ومالكحنيفةابيمذهب

الأئمة.سلفواجماعوالسنةالكتابذلكودليل

نهلمجشرىمنافاس>ومف:تعالىاللهقالفقدالكتاباما

سببانذكصوقد.بن!!)2(/صدبالمحبطو!توروأللهالله!اتا!غا

إلىالمدينةإلىمكةمنمهاجراخرجصهيباانالايةهذهنزول

والله:وقال،كنانتهفنثل،وحدهوهوالمشركونفلحقهع!جو،النبي

نإ:وقال،وحدهقتالهمفاراد.رميتهإلامنكمرجليأتيلا

قدمثم.عليهدلكموانا،فخذوهبمكةماليتأخذوااناحببتم

)1(

)2(

"يعتقل".أوأثبتهماالصوابولعل"يغتفل"،:لأصلفي

.702:البقرةسورة
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")1(.يحيىاعتاالبيع"ربح:بم!هالنبيفقالصح!،النبيعلى

فقالالعدؤ،علىوحدهحملرجلاأنبإسنادهأحمد)2(وروصب

قالممنهذابلكلاعمر:فقال،التهلكةإلىبيدهألقى:الناس

رءوفطوالفهالله!ضاتاشغا!سه!ترىمنافاسومف>:فيهالله

.(ه!.*بالعباد

وباعهشراه:يقال،نفسهيبيعي!سه<>!ثئرى:تعالىوقوله

بخسبثمضوثروه>:قولهومنهسواء،وابتاعهواشتراهسواء،

نفسهيبيعاي!سه(لمجثرى>:فقوله.باعوهايمعدوفىو<)3(درهم

اللهيحبهفيمانفسهيبذلبأنيكونوذلك،مرضاتهابتغاءتعالىلله

تعالىقالكما.يقتلأنهظنهعلىغلبأوقتلوإن،ويرضاه

الجنةلهمباصنوأفوال!مسهم!لمؤمنينصتاشزىالله>!إن

التؤرلمحةفيحنناوعداعليهو!نلوصنفيقنلونللهسبيلفىبيلوصن
حصبم

ألذىببتعكمفاستئشروااللهمف-بعقدوفومنوافزءانوالإنجيل

لحمدوتاتجبدوتاقيتونا2صأائعظيصهوائفوزلثوذفي-بايعغ

فاهوصنوبالمنروفالأ!روبئلخئجدوتالزكعوتالشئحون

.(4"()2لمؤِمنبوبشراللهلحدودتصروالجطونآعن

أنفسهملمؤِمنينمتاشترئألله>!إن:قولهوهيالايةوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

525(.)2/كثيروابن(186187-)2/الطبريتفسيرانظر

السابقين.المصدرينوانظر.""مسندهفيأجدهلم

.02:يوسفسورة

.111112-:التوبةسورة
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،اشتراهماإليهيسلمالمشتريفانأيفما،ذلكعلىتدلوأفولهم(

ظنهعلىغلبوإن،وطاعتهالدهسبيلفيوالمالالنفسببذلوذلك

روىلما،الشهادةأفضلمنفهذايعقر،والجوادتقتلالنفسأن

!و:الدهرسولقال:قالعباسابنعن"صحيحه")1(فيالبخاري

يعني("الايامهذهمنالدهإلى]أحب[فيهاالصالجالعملأياممن"ما

:قال؟اللهسبيلفيالجهادولا!اللهرسولياقالوا:العشر.أيام

يرجعلمثمومالهبنفسهخرجرجلإلااللهسبيلفيالجهاد"ولا

".دمهواهريقجواده"يعقر)2(:روايةوفي.بشيء"ذلكمن

العملايسئلك!التبيأنحبشيبنعبدالله"السنن")3(عنوفي

"جهد:قال؟أفضلالصدقةأي:قيل."القيام"طول:قال؟أفضل

".عليهاللهحرمماهجر"من:قال]أفضل؟الهجرةفأفي:قيل".المقل

(".ومالهبنفسهالمشركينجاهد"من:قال؟[أفضلالجهادفأي:قيل

".جوادهوعقردمهأهريق"من:قال؟أشرفالقتلفأي:قيل

ليبتليهابنهبذبحخليلهامرانهأخبرقدسبحانهاللهفانوايضا

يكونقدولدهالإنسانوقتل؟وطاعتهاللهمحبةفيولدهيقتلهل

إلىأحباللهسبيلفيوالقتال،للقتلنفسهتعريضهمنعليهأشق

)1(

)2(

)3(

داودبيو346(224،)1/أحمدعندالمذكورواللفظ.نحوه)969(برقم

وغيرهم.)757(والترمذي(2)438

)988(."الصغير"فىالطبرانيأخرجها

9144(،)1325داودبوو)1431(والدارمي411()3/أحمدأخرجه

.49(8/،58)5/والمسائي
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كذلك.ليسمماالله

بذلك،لبمتحنهقرباناالنهبذبعإبراهيمأمرسبحانهوالله

المقصودفإن؛قتلهفيعزمهصدقعلملماعنهدلكنسنولذلك

إبراهبم.ابتلاءلكنذبحهيكنلم

اللهسببلفيلبقتلوا؛أنفسهمببذلالمؤمنبنيبتليتعالىوالله

سعداء.كانواعاشواوانشهداء،كانواقتلوافان؛رسوليومحبة

.(1آلح!ليتن()احدبدلابناترئصوتهلقل>:قالكما

خرلكمذ1أنفسكنمفاقئلوابارليهخكفتوبوا>:إسرائيللبنيقالوقد

ظلمة،علبهمفألقىبعضا.بعضكمليقتلأيعندبارلبهغ()2(.لكم

.عبدوهالذينيقتلونالعجليعبدوالمالذينجعلحتى

قدبعضابعضهمبقتلأمرهمنقبلنامنشرعفيكانالذيفهذا

وعدوهم،اللهعدوالمؤمنبنجهادوهو؛وأنفعمنهبخبراللهعوضنا

بأيديلاعدوهمبأيديسببلهفييقتلوالأنأنفسهموتعريضهم

تعالى:قالوقدأجرا.وأكثردرجةأعظموذلكبعضا،بعضهم

إلافعلوماديزكممناخرصاأوأثفسكخاقتلواأنعلتهمئابهئبناولو>

وإبراإعولتبيتاءِوأشدفمخئرال!نبهيوعظونمافعلواأنهمولؤمنهخقليلأ

مستقيما*؟:<)3(.صرطاولهدتنهمأتجراعظيما)شنالالأتينهممن

)1(

)2(

)3(

.52:التوبةسورة

.54:البقرةسورة

.6668-:النساءسورة
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نأمعوالمالبالنفسسبيلهفيبالجهادأمراللهفانوأيضا

الذينوذم.القتلمنالعادةفيمنهلابدبل،القتلمظنةالجهاد

لمترإلى>:تعالىفقال،منافقينوجعلهم،القتلخوفعنهينكلون

فريقإذالفنالعلئهمفلماكئبالزكؤهالؤا!الصلؤةوأقيموأيديكمكفوافمقيلأئذين

تعالى:وقالفشيدؤ<)1(.بروبم>في:قولهإلى(ألناسيخشونمنهم

قل*دصضئو،اللهعهدلأدبرصانيولوتلاقبلصنأدله!هدواكانواولقذ>

قل*-"*قليلأإلاتمنعونلاوإذاألقتلأولمؤتامففرزتصإنالفرارينفعكملن

منالميجدونولارحمهبكؤأرادأوسوءابكتمرادإناللهمنيعصحمكويأذامن

.1()2(*أولاولالفحيراللهدوت

لابدبل،ينفعلاالقتلأوالموتمنالفرارأنسبحاذهفأخبر

منأكثروما،يقتلأوفيموتيفرمنأكثروماالعبد،يموتأن

)3(.يقتلفلاثبت

أنهاخبرثمتموتوا.ثمقليلاإلاتمتعوالمعشتمولو:قالثم

منفالفرار،يعذبهماويرحمهمأنأرادإناللهمنيعصمهمأحدلا

ذصير.ولاولياللهدونمنلهمليسأئهوأخبر.ينجيهملاظاعته

الكبائرمنهوالفرارمنالجبنيوجبهماأنكتابهفيبينوقد

*ألأدبارتولوهمفلازحفاكفرواالذفيلقيتمإذا>:فقال،للنارالموجبة

)1(

)2(

)3(

77.78-:النساءسورة

.1517-:الاحزابسورة

،الفقرةهذهفيالمذكوروالكلامالسابقةالاياتبعضالاصلفيبعده

فحذفناه.
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جم!لمحاءفئؤققدَإلتمتحيزاأؤلقنالمتحرفاإلادبر!يومئؤلولهمومن

.(1"صبرقي()قصيروبئسررجهنمومأواهأللهمف

،منافقونالجهادمنمنعهمخوفاالعدويخافونالذينانواخبر

-ا*"يفرقونقؤمولكنهئممنكؤهموما!مامباللهوئحلفوت>:فقال

.(2)!*"*<يجمحونوهمإلثهلولوااومدخلأأومغرلئملخايجدوتلو

الشركفذكرالكبائر؛عذانه!ي!النبيعن)3(الصحيحينوفي

المحصناتوقذف،الغموسواليمين،والسحر،الوالدينوعقوق،بالده

الصفين.فيالزحفمنالفرارمنهاوذكر.المؤمناتالغافلات

فيما"شر:قالانه!ي!النبيعنعنهاللهرضيهريرةابيعن]و[

")4(.خالعجبناو،هالعشح:المرء

:كثيرةوجوهفمنذلكعلى!اللهرسولسنةدلالةواما

وكانعشر،وبضعةثلاثمائةكانوابدريومالمسلمينان:منها

واعظمها.الغزواتافضلوبدراكثر،اومراتثلاثبقدرهمعدوهم

ولا،ضعفهمعلىيزيدونمنيقاتلواانلهميشرعالقومانفعلم

كمقاتلةللثلاثةالواحدفمقاتلةوالعدد،الواحدبينذلكفيفرق

.للعشرةالثلاثة

)1(

)2(

)3(

)4(

.1516-:الانفالسورة

.5657-:التوبةسورة

.هريرةابيعن)98(ومسلم6857(،)2766البخاري

)2511(.داودبوو032(،203،)2/احمداخرجه
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فإنالعدو؛ربعمننحواكانواأحديومفالمسلمونوأيضا

السبعمائةنحوالمسلمونوكاننحوها،أوالافثلاثةكانواالعدو

منها.قريبااو

فان،مراتبقدرهمالعدوكانالخندقيومفالمسلمونوأيضا

عليهمتحزبواالذينالأحزابوهم،الافعشرةمنأكثركانالعدو

وأهلوغطفانمكةحولكانواالذينوأحزابهاوحلفائهاقريشمن

المدينة،أهلجيرانقريظةبنووهمالعهدنقضواالذينواليهودنجد،

الالفين.دونبالمدينةالمسلمونوكان

علىيحمل!ج!النبيعهدعلىوحدهالرجلكانفقدوأيضا

وهذا.يقتلحتىفيقاتل،فيهموينغمس!ح!النبيمنبمرأىالعدو

وخلفائه.!النبيعهدعلىالمسلمينبينمشهوراكان

بعب:قالهريرةأبيعن)1(صحيحهفيالبخاريروىوقد

الانصاريثابتبنعاصمعليهموأمرعينا،رهطعشرة!واللهرسول

بينبالهدأةكانواإذاحتىفانطلقوا،الخطاببنعمربنعاصمجد

إليهمفنهدوا،لحيانبنولهميقالهذيلمنلحيذكرواومكةعسفان

اثارهم،فاقتفوا-رجلمائتي:روايةوفي-رامرجلمائةمنبقريب

.يثربتمر]هذا[فقالوانزلوهمنزلفيالتمرمأكلهموجدواحتى

إلىروايةوفي-موضعإلىلجأواوأصحابهعاصمبهمأحسنفلما

لهم:فقالوا،القومبهمفأحاط-مرتفعمكانإلىأيفدفد،

(.أخرىومواضع403)هبرقم()1
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أحد.منكميقتللا،والميثاقالعهدولكمأيديكمفأعطواانزلوا

كافر،ذمةعلىأنزلفلااناأما!القومأيها:ثابتبنعاصمفقال

سبعة.فيعاصمافقتلوابالنبلفرموهم.لمجي!نبيكعناأخبراللهم

الدثنة،بنوزيدخبيبمنهم،والميثاقالعهدعلىنفرثلاثةإليهمونزل

بها.فربطوهمقسيهمأوتارأطلقوامنهماستمكنوافلما.اخرورجل

بهؤلاءلي،أصحبكملاواللهالغدر،أولهذا:الثالثالرجلقال

،فقتلوه،يصحبهمأنفأبى؛وعالجوهفجرروه.القتلىيريد؛أسوة

بدر.وقعةبعدبمكةباعوهماحتىالدثنةبنوزيدبخبيبوانطلقوا

خبيبوكانخبيبا،منافعبدبننوفلبنعامربنالحارثبنوفابتاع

حتىأسيراعندهمخبيبولبث.بدريومعمروبنالحارثقتلهو

يستحدموسىالحارثبناتبعضمنفاستعار.قتلهعلىأجمعوا

فوجدته[:]قالتأتاهحتىغافلةوهيلهابنيفدرجفأعارتهبها،

عرفهافزعةففزعت:قالت؛بيدهوالموسىفخذهعلىمجلسه

والله:قالت.ذلكلافعلكنتما؟أقتلهاناتخشين:فقال.خبيب

قطفايأكليوماوجدتهلقدفوالله،خبيبمنخيراأسيرارأيتما

ثمر.منبمكةوماالحديدفيلموثقوإنهيده،فيعنبمن

الحرممنبهخرجوافلماخبيبا.اللهرزقهلرزقإنه:تقولوكانت

فتركوه.ركعتينأصليدعوني:خبيبلهمقال،الحلفيليقتلوه

لزدت،جزعبيماأنتحسبوانلولاوالله.فقال.ركعتينفركع

:قال.أحدامنهمتبقولا،بدداواقتلهمعددا،أحصهماللهم

مسلماأقتلحينأباليفلست

مصرعيللهكانجنبأيعلى
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يشاوإنالالهذاتفيوذلك

ممزعشلوأوصالعلىيبارك

هوخبتوكان،فسلها!ارثبنعقبةسروعةأبوإليهقامثم

يومالصحابةع!حالهالنبيوأخبر.الصلاةصبراقتلمسلملكلسن

حينثابتبنعاصمإلىقريشمننالم!وبعث.خبرهمأصيبوا

منرجلاقتلوكان،يعرفمنهبشيءيؤتىانقتلقدانهحدثوا

منفحمتهالدبر[،]منالطلةمثللعاصماللهفبعث.عظمائهم

شيئا.منهيقطعواأنعلىيقدروافلم،رسلهم

يستأسرواولم،المئتينأوالمئةأولئكقاتلواأنفسعشرةفهؤلاء

الواحدامتنعالثلاثةاستأسروالماثم.سبعةمنهمقتلواحتىلهم

وخيارهم.المؤمنينفصلاءمنوهؤلاء.قتلوهحتىاتباعهممن

بنعمرجدعمربنوعاصمعمر،بنعاصمجدهوهذاوعاصم

يشوبانالنالسنهىقدكانالخطاببنعمرفإنعبدالعزيز)1(؛

امرأةسمعإذيعسليلةذاتعمرفبينما)2(،للبيعبالماءاللبناحا

قدالمؤمنينأميرإن:فقالت.اللبنفشوبيقومي:لأخرىتقول

واللهلا:فقالت؟المؤمنينأميريدريوما:فقالت.ذلكعننهى

)1(

)2(

.للأمالجدينهنابالجدينيقصد

فيفدحلت،الهامشعلىالقراءاحدكتابةمنلعلهاعبارةالأصلفي5بعد

ذلك،عننهىع!يمالنبيان:الحسنمراسيلفي)وكذلك:وهي،الاصل

بأنهالمشترياخبروإنالبائعفإن؟المشتريبهيعلملاغشإلىيفضيلأنه

ذلك(.مثلعنالعلماءنهىولهذا،الغشقدريتميزلالكنه؛مغشوش
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]الباب[)1(،علىعمرفعلمالسر.فيونعصيهالعلانيةفيلانطيعه

هذاعاصمبيتأهلبهفاذا،البيتذلكأهلعنسألصبحفلما

وتزوجها)3(.فخطبها،ابنتهالمطيعةوالمرأةالمستشهد،الامير)2(

ذلكقبلعمركانوانهذا،عاصمابنهزوجهاأنهرويوقد

عبدالعزيزبنعمروصدق،ابنهعاصمالهفولدتهذاعاصمابنةتزوج

عاصم.ذريةمن

رجلين:منرصبنا"عجب:قال!بمالنبيعن)4(السننففييضاو

وجلعزادلهفيقول،صلاتهإلىوأهلهحيهبينمنوطائهعنثاررجل

وحيهأهلهمنووطائهفراشهعنثار،عبديإلىانظروا:لملائكته

فيغزاورجل.عنديمماوشفقاعنديفيمارغبة،صلاتهإلى

لهوماالانهزامفيعليهمافعلم،اصحابهمعفانهزم،اللهسبيل

انظروا:لملائكتهاللهفيقول.دمهيهريقحتىفرجع،الرجوعفي

يهريقحتىعنديمماوشفقاعنديفيمارغبةرجععبديإلىم

قتل.حتىفقاتلوحدهرجعثم،وأصحابههوانهزمرجلفهذا

يدلالشيءمناللهعجب]و[؛منهيعجباللهانغ!يمالنبياخبروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

الاصل.فيبياضهنا

".المؤمنينأمير":الاصلفي

331(.)5/سعد"ابن"طبقاتانظر

مسعود.ابنعن)2536(داودبوو416()1/احمداخرجه
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ومنزلته.درجتهيعطمنظائرهعنلخروجهنهو،قدرهعظمعلى

فيهيكتفىلا،مرضيللهمحبوبالعملهذامثلأنعلىيدلوهذا

حيثالرجلمقاتلةجازوإن:يقالحتىوالجواز؛الإباحةبمجرد

أفضل.ذلكفتركيقتلأنهظنهعلىيغلب

ومعلوم،ويرضاهاللهيحبههذافعلهماأنعلىيدلالحديثبل

لتوبتهذلككانوإنغالبا،أوكثيراالرجلفيهيقتلالفعلهذامثلان

الحسنة.المجاهدةهذهجاهدالتوبةهذهمعفإنه،المحرمالفرارمن

فتوابعدمامنهاجرواللدرربفإت>ثم:تعالىالدهقال

.(1<)أ*أرحيولغقوربعدهامنرثبلثوصبروابخهدواثم

عنه")2(.اللهنهىماهجرمن"المهاجر!:النبيقالوقد

وجاهدعنهاللهنهىماهجرلماللهطاعةعنالشيطانفتنهفمن

عوضاشريعتنافيهذايكونوقد.الايةهذهفيداخلاكانوصبر

بقوله:العجلبعبادةفتنوالمابشريعتهمفيإسرائيلبنوبهأمرعما

.<)3(انفسكئمفاقنلوأبارليهخإكفحوبوا>

فأشتغفرواوكجاأنفسهغظلموآإذأنهمولو>:تعالىوقال

قوله:إلى*صإ،ءا<رجيماتواجمااللهوالوجاألرسوللهوواينر%الده

.(4()00ديزكممنخرصاأوأنفسكخقتلوااأنعلتهغأناكنتناولو>

)1(

)2(

)3(

)4(

.011:النحلسورة

344(.)صتخريجهسبق

.54:البقرةسورة

.6466-:النساءسورة
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.للشهادةنفسهبهتعرضبجهاديؤمرقدالتائبأنعلىيدلوذلك

يغلبواصبرونعشرونمنكميكنن>:تعالىاللهقالقد:قيلفان

قوله:إلىبنروا(لذيرنمنتفايغلبرفائهمنحيكنوإنمائين

صابرهمائةمعحيكن!انصغأفيكغتوعلمعنكغاللهخقفلق>

امرماإن:قالواوقد.(1()ألفئنيغلبواألفمهبهميكنوإنمائنينيغلبوا

ذلكقبلبهأمرلماناسخالآيةهذهفي)2(الضعفمصابرةمنبه

.الامثالعشرةمصابرةمن

الضعف،علىزادلماالمصابرةتجبلاألهفيهماأكثرهذا:قيل

يجوز.ولايستحبلاذلكانالايةفيليس

وذلكالصبر،معالنصرعنخبرهوإنماالايةفلفظوأيضا

زادعماذلكسقوطيتضمنولا،للضعفالمصابرةوجوبيتضمن

الضعفينعلىزادفيماالحكمأنيقتضيبلمطلقا،الضعفعن

يجبلمظالمينالمؤمنونكانفإذافيه،أكملفيكون،بخلافه

المظلومينهمكانواإذاوأما،ضعفيهممنأكثريصابرواأنعليهم

عليهموجبتكماالمصابرةتجبفقدأنفسهمعنوقعقتالوقتالهم

وذم.أضعافهمكانواالعدوأنمع،الخندقويومأحديومالمصابرة

فيالخندقيومالجهادعنوالمعرضينأحديومالمنهزمينالله

.معروفظاهرهوبما،والاحزابعمرانالسورة

)1(

)2(

.6566-:الأنفالسورة

تحريف."الضعيف":الاصلفي
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الضعفينعلىزادلماالمصابرةوجوبتنفيلاالايةكانتوإذا

واحرى.أولىمطلقاالجواز]و[الاستحبابتنفيلافأن،حالكلفي

<)1(.الغفكةإلىباتدفيولابنوا>:تعالىاللهقالقد:قيلفان

بيدهألقىفقديقتلأنهظنهعلىفغلبموضعفيالرجلقاتلوإذا

التهلكة.إلى

والأئمةالصحابةزالماولهذا،غلطهذاعلىالايةتأويل]قيل[:

حملرجلاأنذكرناكما،ذلكعلىالآيةيتأولمنعلىينكرون

عمرفقال،التهلكةإلىبيدهألقى:الناسفقالالعدو،علىوحده

يثصريمنأفاس>ومف:فيهاللهقالممنولكنهكلا:الخطابابن

.(2()ادلهنشياتأشغانفسه

يزيدحديثمن)3(والترمذيوالنسائيداودأبوروىفقدوايضا

:قالعمرانابياسلمعن-التابعينمنمصراهلعالم-حايبابيابن

بنخالدبنعبدالرحمنالجماعةوعلىالقسطنطينيهنريدبالمدينةغزونا

العدو؛علىرجلفحمل،المدينةبحائطظهورهمملصقووالرومالوليد،

:ايوبأبوفقال،التهلكةإلىبيدهيلقيالله؟إلاإلهلا:الناسفقال

وأظهر!نبيهاللهنصرلماالانصار،معشرفيناالايةهذهنزلتإنما

وجل:عزاللهفأنزلونصلحها،أموالنافينقمهلمقلنا:الاسلام

)1(

)2(

)3(

.591:البقرةسورة

.702:البقرةسورة

والترمذي9201()992،الكبرىفيوالنسائي)2512(داودابواخرجه

.)7292(
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إلىبالايديفالالقاء.(مهو)1النهلكةإلىبايدفيتلمواولادلهسبيلفىوأنفقوا>

:عمرانأبوقال.الجهادوندعونصلحهاأموالنافينقيمأنالتهلكة

قال.بالقسطنطينيةدفنحتىاللهسبيلفييجاهدأيوبأبويزلفلم

غريب.صحيححديثهذا:الترمذي

وهوقدرا،الأنصارمنالاولينالسابقينأجلمنأيوبوأبو

المدينة.إلىمكةمنمهاجراقدملمابيتهفي!النبينزلالذي

ع!)2(،النبيبذلكاخبركماالانصار،دورخيرهمالنجاربنوورهطه

إذاالقسطنطينيةأهلأنبلغني:مالكقال.بالقسطنطينيةوقبره

.ـفيستقونقبرهعنكشفواأجدبوا

ملقياالعدوفيالمنغمسجعلمنعلىأيوبأبوأنكروقد

يتوهمهماضد،اللهسبيلفيالمجاهديندونالتهلكةإلىبيده

الايةيتأولونفإنهم؛مواضعهعناللهكلاميحزفونالذينهؤلاء

بالجهادأمرهيإنماوالاية.اللهسبيلفيالجهادتركفيهماعلى

عنه.يصدعماونهي،اللهسبيلفي

منوغيرهماايوبوابوعمرقالكماظاهرالايةهذهفيوالامر

اللهسبيلوهنلوافى>:الايةهذهقبلقالاللهأنوذلك؛الامةسلف

حيثوافتلوهم3!*-االمعتديىيحبلاأللهإنلعحدواولادقتلون!ألذين

وقئلوهم>:قولهإلى<القتلمناشدوالقننةأخرجوكنمضثامنواضجوهمثمفموهئم

)1(

)2(

.591:البقرةسورة

اسيد.ابيعن)2511(ومسلم(اخرىومواضع)9378البخارياخرجه
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إلى(!*9*الظلمينإلاعلىفلاعدونانئهؤافارزللهلدينوليهونفئنةتكونلاحق

علتهفاغتدواعلئكماغتدئفمنقصاص!والحرمتلحرا!بالمثحقرالح!امالسهر>:قوله

لمحهسبيلفىوأنفقوالإ*9*اقعقينمعاللهأنعلموواللهوائقواعلئكماعتديما!ثل

.()1(9بخألمحسنينيحتثاللهإنوأحسنوالنهلكةلىبايدفيولاتلقوا

المالوإنفاقاللهسبيلفيبالجهادالأمرفيكلهاالاياتفهذه

الجهادبهيكملعماالئهيمنذلكيضادماتناسبفلا،اللهسبيلفي

وافضل،منهلابدالموتإذ،للشهادةالنفستعريضفيهكانوان

إكماله،عنالنهييناسبلابالشيءالامرفانالشهداء.موتالموت

مالذلكوالمناسبعنه؛يضلعماالنهيلذلكالمناسبولكن

البلاءفيهالجهادفان،العدوانعنالنهيمنالايةفيذكر

فياهواءهاتتبعبلاللهحدودعندتقفلاقدوالنفوسللأعداء؛

فنهى.<*9المععديىيحمثلادثهإنتعتدوأولا>:ققال،ذلك

:قالكماالمتقينبموالله،بالتقوىامرذلكلأن؛العدوانعن

ادلهأنغلموواللهوائقواعلييهئماعتدبسما!ثلعلتهفاغتدواعليكماغتدئفمن>

عدوهمعلىوايدهمنصرهممعهماللهكانوإذا(**<.المئقينمتع

به.الجهادمقصوديحصلكماايسر،بذلكفالأمر

وفي<،أللهسبيلفىوأنفقوا>:قالالايةاؤلفيفانهوايضا

ماعلىذلكفدلإ-*)<إلمخسنينيحمتادئه>وأخسنوا(ن:قالاخرها

اللهسبيلفيإنفاقهعنوالبخلالمالإمساكن[]منايوبابورواه

التهلكة.هوبهوالاشتغال

.091591-:المقرةسورة)1(
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فيهايتكلملم؛ذلكفيالايةبنزولأخبريوباباقإنوايضا

اتباعها.يجبحجةوهو،ع!يالنبيعنروايتهثابتمنوهذا،برأيه

وأبهاللهأمرمابتركإلايكونلاوالهلاكالتهلكةفإنوأيضا

عنهواشتغلوا،بهأمرواالذيالعبادتركفاذا.عنهاللهنهىمافعل

العدووقهربالذلدنياهمفيهلكواالدنيا،عمارةمنعنهيصدهمبما

عنلهمورده،واموالهموذراريهمنفوسهمعلىواستيلائه،لهم

الدنياعمارةوعنبل.بالدينالعملعنحينئذوعجزهم،دينهم

تعالى:قال.فيهعقائدهموفسادبل،الدينعنهممهموفتور

منكمدلرتدو!تشخطعوأإنذبعنوتميرذحتىيقعلونكئميزالونولا>

وأولحكلديخاوالأخؤفىأعمئهوحبطتفاولبهكوهو!اؤفيمت-دينهعن

المفاسدمنذلكغيرإلى.في()1(صقيهاخلدونهمأفارأضحب

.كافرةاومسلمةكانتسواءعدوهاتقاتللاأمةكلفيالموجودة

عليهاالعدوباستيلاءعظيماهلاكاتهلكفإنهاتقاتللاأمةكلفإن

فيالهلاكيوجبالجهادوترك.والاموالالنفوسعلىوتسلطه

النار.عذابفلهمالاخرةفيوأما،الناسيشاهدهكماالدنيا

ترثصوتقلهل>:تعالىاللهقالكمافهوالمجاهدالمؤمنماو

حمتلهغدابرللهصيب!،أنلبهئمنتربصلحسليذونخنإضديإلانجا

نأفأخبر.-<)2(!ِةمتر!حوتمعكمإنافزبصوباتديخآأؤضدِت

وإماوالظفرالنصرإما:الحسنيينإحدىإلاينتظرلاالمؤمن

)1(

)2(

.217:البقرةسورة

.52:التوبةسورة
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وإن،طيبةحياة]حيي[حييإنالمجاهدفالمؤمن،والجنةالشهادة

للأبرار.خيراللهعندفماقتل

أللهسبيلفييقتللمن>ولالقولوا:كتابهفيقالاللهفانوايضا

بلأضوتاأللهسبملفىقتلواينتخسبنولا>:كتابهفيوقال.(1()أ!صتم

انهللشهيديقولواانالمؤمنينفنهى1،()2(.لا/،إ!زقونرنهغعندأخيآلم

ناالإنسانيطنلئلا؛بذلكالشهيدوخصالعلماء:قال.ميت

حيانهاللهواخبر.الموتمنخوفاالجهادعنفيفريموتالشهيد

النبيينمنالشهيدلغيرايضايوجدالوصفوهذا؛مرزوق

الجهادعنينكللئلابالنهيالشهيدخصلكن،وغيرهموالصديقين

.الموتمنالنفوسلفرار

لئلاميتا؛واعتقادهميماتسميتهعننهىقدسبحانههوكانفاذا

الهلاكواسم؟تهلكةالشهادةيسمىفكيفالجهادعنمنفراذلكيكون

الغلكة<إلىبايدفيولاتلقوا>قوله:قالفمن.الموتاسممنتنفيرااعظم

عظيما.بهتانااللهعلىافترىفقد،اللهسبيلفيالشهادةبهيراد

:قسمانيقتلانهظنهغلبةمعالعدويقاتلالذيوهذا

.ذكرناهالذيفهذا.للعدوالطالبهويكونان:احدهما

فهذا.اضطرارقتالوقتاله،طلبهقدالعدويكونان:والثاني

ودينه،واهلهومالهنفسهعندفعاإماهذاقتالويكونواوكد.اولى

)1(

)2(

.154:البقرةسورة

.916:عمرانآلسورة
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دونقتلومنشهيد،فهومالهدونقتل"منغ!ي!)1(:النبيقالكما

:الترمذيقال.شهيد"فهوحرمتهدونقتلومنشهيد،فهودمه

وأنفسهعنللأمردفعاقتالهيكونو[)2(.صحيححسن]حديث

يحصلالقتالكانإذا،يقتلأنهظئهعلىغلبوإن،حرمتهعن

عنذكرناهكماالجهاد،منعليهيقدرلمافعلاوإماالمقصود،

صحابه.وثابتبنعاصم

ولايقتلحتىفيصبرالكفرعلىيكرهالذي:البابهذاومن

ولايقتلحتىالعدويقاتلهالذيبمنزلةهذافانبالكفر؛يتكلم

بالايمانقلبهمنموقن]وهو[بلسانهبالكفريتكلموالذي،لهميستأسر

بمنزلةكانابتداءالناهيالامرهوكانفإن.للعدوالمستأسربمنزلة

الافضل.هوكانالكفروأذلالايمانأعزالاولكانفإذا.ابتداءالمجاهد

وغلبةالقلوبمنالايمانزوالإلىتركهأفضىإذاواجبايكونوقد

بترككانفاذا.القتلمنأشدالفتنةفان،الفتنةوهيعليهاالكفر

منيحصلوبالقتل،بالقتليحصللاماالكفرمنيحصلالقتل

ومستحباتارةواجباالقتلترجح-بتركهيحصللاماالايمان

ذلك.علىالصبرفيجببهتخويفاذلكيكونماوكثيراهأخرى

كبيزفيهقتالقلفيهقتالىالحراملثمهرعنلمجئئلونلث>:تعالىقال

والنسائي)1421(والترمذي)4772(داودبوو091()1/احمداخرجه)1(

زيد.بنسعيدعن116()7/

وما،فقطالحديثعلىالحكمهوالترمذيفقول.السياقليستقيمزيادة)2(

المؤلف.كلاممنبعده
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عندكبرمنه-أهلهوإيخرا!والحراموال!دبه-وكفمااللهسبيلعنوصد

نإببعنيرددنحئيقتلونكئميزالونولالقتلمنأ!برلفتنةولله

أ!لهمحبظتفاولمكوهو!ادزفيمت-دينهعنمنكمذيرتدومنستطعوأ

.(1<)في*خلدونفيهامممآلنارأضحبوأوليكلاخئوايخاألدفى

يردوهمحتىالمؤمنينيقاتلونيزالونلاالكافرينأنفأخبر

النار.فيخالداكافرافماتارتذمنألهوأخبر.دينهمعن

قالكما،كتابهفىالمؤمنبنعبادهعناللهذكرهماهذاومن

-لبدلأناخافإنيرئه،وليدخمولبىأقتلذروقفئبعوتوقال>:تعالى

بربعذتإنيموسىوقالقيصِالفسادالارضفييظهرأنأؤديتم

وقد>:قولهإلىآ-ر<الحساببموملايؤمنمتكبرصمنورلبم

.2(رلبهئم!و)منبألبيتتجاءكم

فىلينهسدواوقؤمهموسىاتذرفرعونقوممنالملأوقال>:تعالىوقال

عبسادبطمنيشتيمنيورثهاللهالأرضات>:قولهإلى<لأرض

)3(.،2-<!تقينلفقبةو

ستدببمالاحهوى+أنفسكمرسو،بهتمقكلماط>:تعالىوقال

.(4()!بمتفئلوتوفريقابغففرلقاكذ

)1(

)2(

)3(

)4(

.217:البقرةسورة

.2628-:غافرسورة

.127128-:الاعرافسورة

87.:البقرةسورة
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بغيرحفألنبتنويقتلوتاللهثايتيكفرونالذينن>:تعالىوقال

.(1انص<)بعذابفبمثرفصافاسبالقش!متيامروتلذيفويقئلون

عليهووضرلتسألتضما!مفمانمصرااهبطوا>:تعالىوقال

للهثايتيكؤوتبانهؤ؟نواذالكاللهطمىبغضمبرولاءول!نةوألذلة

.()2(--يعتدوتِؤ!انواعصوبماذالكلحقبغيرألئبتنويقتلوت

منهملهمضيرالكانلنثقلءامفولو>:تعالىوقال

يقنلوكئموإنأذيإلايضرو-لن!صئفشقونئحزمممولمؤمنوت

قوله:إلىماثقفوا(أيقلذئةعلثهم!رلت"!*:أينصروتلاثئمالأدباريولوكم

.)3((%آيعتدونونصانوابماعصوالكذ>

إلى(3*ة*ألوقودذاتلار4!،رودالأضاامحبقتل>:تعالىوقال

.(4لأ*!)/!*7ثحهوربانمؤمنينيفعلونما>:قوله

ليلىابيبنعبدالرحمنعن("صحيحه")فيمسلمروىوقد

وكان،قبلكمكانفيمنملأ"كان:قال!ي!االلهرسولانصهيبعن

اعلمهغلاماإليفابعث،كبرتقدإني:للملكقالكبرفلماساحر،له

راهب،سللنإذاطريقهفيوكان.يعلمهغلاماإليهفبعب.السحر

وقعدبالراهبمرالساحراتىإذافكان.كلامهوسمعإليهفقعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.12:عمرانالسورة

.61:البقرةسورة

.011112-:عمرانالسورة

.47-:البروجسورة

03(.0)5برقم
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إذا:فقال،الراهبإلىذلكفشكا،ضربهالساحرأتىفاذا،إليه

حبسنيفقلأهلكخفتفاذا،أهليحبسني:فقلالساحرخفت

حبستفدعظيمةدابةعلىأتىإذ،كذلكهوفبينماالساحر.

فأخذ؟أفضلالراهبأمأفضلال!احرأعلماليوم:فقال،الناس

الساحرأمرمنإليكأحبالراهبأمركانإناللهم:فقالحجرا،

ومضىوقتلها،فرماها.الناسيمضيحتىالدابةهذهفاقتل

اليومأنتبنيأي:الراهبلهفقال،فأخبرهالراهبفأتى.الناس

ابتليتفإنستبتلىوإنك،أرىماأمركمنبلغوقد،مئيأفضل

الناسويداويوالابرصالأكمهيبرىءالغلاموكان.عليتدلفلا

بهدايا5فأتاعميقدكانالملكجليسوأصيح.الأدواءسائر]من[

أحدااشفيلاإني:قال.شفيتنيأنتإنلكههناما:فقال.كثيرة

فآمن،فشفاكاللهدعوتباللهآمنتفان،وجلعزاللهيشفيإنما

يجلس.كانكماإليهفجلسالملكفأتى.وجلعزاللهفشفاهبالله

برولك:قال.رتي:قال؟بصركعليكردمن:الملكلهفقال

علىدلحتىيعذبهيزلفلمفأخذه.اللهوربكربي:قال؟غيري

سحركمنبلغقدبنيأي:الملكلهفقال،بالغلامفجيء،الغلام

أشفيلاإنيفقال:قال.وتفعلوتفعل،والأبرصالأكمهتبرىءما

لدحتىيعذبهيزلفلمفأخذه.وجلعزاللهيشفيوإنمااحدا،

فأبى.؛دينكعنارجع:لهفقال؛بالراهبفجيء.الراهبعلى

وقعحتىفشقه،رأسهمفرقفيالمنشارفوضعبالمنشار؛فدعا

فأبى.؛ديحكعنارجع:لهفقيلالملكبجليسجيءثم.شقاه

جيءثم.شقاهوقعحتىبهفشقه،رأسهمفرقفيالمنشارفوضع
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أصحابه.مننفرإلىفدفعه.فأبى؛دينكعنارجع:لهفقيل،بالغلام

بلغتمفاذاالجبلإلىبهفاصعدواوكذا،كذاجبلإلىبهاذهبوا:فقال

الجبل،بهفصعدوابهفذهبوا.فاطرحوهوإلادلنهعنرجعفانذروته

وجاءفسقطوا،الجبلبهمفرجف.شئتبمااكفنيهماللهم:فقال

كفانيهم:قالأصحابك؟فعلما:الملكلهفقال.الملكإلىيمشي

فيفاجعلوهبهاذهبوا:فقالاصحابهمناخرنفبرإلىفدفعه.الله

بهفذهبوافاقذفوهوإلا0فيدعنرجعفإذاالبحرتوسطواثمقرقور،

فغرقوا،،السفينةبهمفانكفأت.شئتبمااكفنيهماللهم:فقال

:فقالأصحابك؟فعلما:الملكلهفقال،الملكإلىيمشيوجاء

:فقال.بهامركماتفعلحتىبقاتليلستإنك:فقال.اللهكفانيهم

علىوتصلبنيواحد،صعيدفيالناستجمعإنك:قالماهو؟

ثم،القوسكبدفيالسهمضعثم،كنانتيمنسهماحذثم،جذع

قتلتني.ذلكفعلتإذافانك،ارمثم،الغلامرباللهباسم:!قل

سهماأخذثم،جذععلىوصلبهواحد،صعيدفيالناسفجمع

براللهباسم:قالثم.القوسكبدفيالسهموضعثم،كنانتهمن

صدغه،فييدهفوضع،صدغهفيال!همفوقعرماهثم،الغلام

له:فقيل،الملكفأتي.الغلامبربامنا:الناسفقال.فمات

.الناسآمنقد؛حذركبكنزلواللهقدتحذر،كنتماأرأيت

،النيرانفيهاوأضرمتفخدت،السككبأفواهبالا!خدودفأمر

ففعلوا،.اقتحم:لهقيلوفيهافأقحموهددنهعنيرجعلممن:وقال

:الغلاملهافقال.فتقاعستلهاصبيومعهاامراةجاءتحتى

".الحقعلىفانكاصبريأمهيا
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بالمناشير،والراهبالملكجليسقتلأنهالحديثهذاففي

التحريقعلىصبرواالاخدوداهلوكذلك.الايمانعنيرجعاولم

لمانفسهبقتلأمرفانهالغلاموأما.الايمانعنيرجعواولمبالنار

]حتى[يصبروالذي،الناسفيالايمانظهوريوجبذلكأنعلم

.البابهذامن-الإيمانظهورذلكفيلانيقتلحتىيحملاويقتل

بنخبابعنحازمابيبنقيسعن)1(البخاريصحيحوفي

ظلفيلهبردةمتوسدوهو!ي!اللهرسولإلىشكونا:قالالارت

منكانقد:فقاللنا؟تدعوالالنا؟تستنصرالافقلنا:.الكعبة

يؤتىثمفيها،فيجعل،الارضفيلهفيحفر،الرجليوخذقبلكم

الحديدبأمشاطويمشط،نصفينفيجعل،رأسهعلىفيوضعبالمنشار،

اللهليتمنوالله.دلنهعنذلكيصده]وما[،وعظمهلحمهدونما

إلايخافلاحضرموتإلىصنعاءمنالراكبيسيرحتىالامرهذا

".تستعجلونولكنكم،غنمهعلىالذئبأوالله

ظلفيلهبردةمتوسدوهو!يالهاللهرسولاتيت)2(:روايةوفي

وهوفقعد.ادلهتدعوألا:فقلت،شدةالمشركينمنلقيناوقدالكعبة

الحديد".بأمشاطيمشطقبلكممنكان"لقد:فقالوجههمحمر

الكفار،اذىعلىبالصبرلهمامراذلكلهمقالإنماع!ي!والنبي

صبرا؛المؤمنينقتلواكماصبرا،القتلحدإلىبهمبلغواوان

)1(

)2(

)3612(.برقم

.385(2)البخاريععد
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يقتل.حتىالايمانعلىيصبرلمنومدحا

الهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهلله)والحمد

تمت.الوكيلونعماللهوحسبناكثيرا،تسليماوسلم،وصحبه

9131(.محرم25فيتعالىبعونه
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مسألة

أفصلبالثغورالمرابطةفي

بمكة؟المجاورةأم





اف!يلرخنتجصألله

الوكيلونعمحسبيوهو

مسألة

تعالى؟اللهشرفهابمكةالمجاورةأمأفضلبالثغورالمرابطةفي

لجوابا

بنيةفيهاالمقاموهو-المسلمينثغورفيالمرابطة.للهالحمد

المسلمينأئمةباتفاقالحرمينفيالمجاورةمنأفضلالجهاد-

المشكلاتمنالمسألةهذهوليست.وغيرهمالاربعةالمذاه!أهل

العباداتفيالبدعظهورلكثرةولكن؛الاسلامدينيعرفمنعند

المسألةهذهمثليخفىصارالشرعياتالاعمالفيالنياتوفساد

كانالتيالأماكنيعظمونصارواحتى،الناسمنكثيرعلى

مبتدعةلأمورتعظيمهاانظانينثغورالكونهايعظمونهاالمسلمون

منبهااللهنزلمابدعاالإسلامبشريعةفاستبدلوا،الاسلامدينفي

غزةذكرفيوحكاياتهمالسلفكلامفييوجدفانه.سلطان

امثالومن،وقزوينوعكةلمنانوجبلوالإسكندريةوعسقلان

.البقاعهذهشرفيوجبمابهاالصالحينوجودومن،ذلك

صالحوفكان،المسلمينثغوركانتلكونهاذلككانوانما

الناسعنالاعتزاللاجللابها،المرابطةلاجليتناوبونهاالمسلمين
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البدعأهلالجهاليظنهمماذلكنحوأو،والكهوفالغيرانوسكنى

.والضلال

البدعأهلسكنهأوالعدو،عليهغلبماالبقاعهذهمنإنثم

وكون.ونحوهلبنانعلىجرىمامثل،أهلهحالففسد؛والفساق

الرجلكونمثلالكفرودارلاسلامداركونهمثلهوثغراالمكان

مكةكانتفقد،وتزولتعرضالتيالصفاتمنهووكافرا،مؤمنا

الهجرةتجبوحربكفردارفتحهاقبلالقرىأم-الله-شرفها

هجرة"لا!)1(.قالحتى.دتحتلماالحكمهذاتغيرثممنها،

العدوبأيديالمقدسالبيتكانوقد."ونيةجهادولكنالفتحبعد

هأخرىالمسلمينوبأيدي،تارة

الكتابوأهلالمشركينمنللعدوالمتاخمةالبلادهيفالثغور

بهاوالمرابطةالعدو،أهلها)2(ويخيفأهلهاالعدويخيفالتي

بهاوالمرابطةكيف.المسلمينباتفاقبالحرمينالمجاورةمنافضل

الكفاية.علىواماالأعيانعلىإماالمسلمينعلىفرض!

العلماءبل،المسلمينباتفاقواجبةفليستالمجاورةوأما

العلماءمنطائفةفاستحبها؟مكروهةأممستحبههيهلمتنازعون

،وغيرهحنيفةكأبياخرونوكرهها،والشافعيمالكأصحابمن

مواقعةمنيأمنلاوأنهلها،الملكإلىيفضيبهاالمقاملأنقالوا:

البلد.أهلعلىيضيقولانه.العذابعليهفيتضاعفالمحظور؛

.عباسابنعن)1353(ومسلم)2783(البخارياخرجه)1(

الهامش.منوالتصويب"يخيفوا"،:الأصلفي)2(
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شامكم،الشامهليا:المواسمعقبيقولعمروكانقالوا:

]عراقكم[.العراقأهليا،يمنكماليمنأهليا

العلماءفان؛التامةوالعمرةالتامالحجيفوتهبهاالمقيمولان

أفضلهذاكانأهلهدويرةمنالعمرةسفرأنشأإنانهعلىمتفقون

والقرانالتمتعمنأفضلأنهعلىمتفقونوهم.والعمرةالحجأنواع

الحج.عقبيعتمرالذيالافرادومن

رمضانفيمكةبأهلالخروجأنمنالناسبعضيطنهماوأما

في"عمر!و)1(:بقولهالمرادوهوللاعتمار؛الحلإلىغيرهأو

يحافظونوغيرهمالمجاورونصارحتى،معي"حجةتعدلرمضان

التنعيممنكاعتمارهم،اقصاهاوالحلادنىمنالاعتمارعلى

الحديبيةمنأو،عائشةمساجدلهايقالالتيالمساجدبهاالتي

ولاجماعالنبويةللسنةمخالف!،عظيمغلطذلكفكلوالجعرانة=

عثمانولاعمرولاابوبكرولاع!ي!النبييعتمرلمفانه.الصحابة

بلبعدها،ولاالهجرةقبللا،قطمكةمنامثالهمولاعليولا

عائشةإلامكةمنع!ي!النبيعهدعلىالمسلمينمنأحديعتمرلم

الطوافمنالحيضفمنعهافحاضت،،متمتعةقدمتفانها،فقط

ثم)2(،الحجبعديعمرهاأنع!النبيفسألت،بعرفةالوقوفقبل

مساجدلها:وقيل،هناكالتيالمساجدهذهيييتذلكبعد

عائشة.

.عباسابنعن)1256(ومسلم()1863البخارياخرجه)1(

عائشة.عن(121)1ومسلم(اخرىومواضع)1561البخارياخرجه)2(
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يذمنوأصحابههواهل!يمالنبيفانالحديبيةعمرةواما

فكانت،البيتعنالمشركونصدهملمابالحديبيةخلواثم،الحليفة

العلماءعامةيعلمهمتواتروهذا.إحرامهمميقاتلاخلهمالحديبية

الايات()1(وائعيرةالحبئتفوو>:اللهأنزلذلكوفي،وخاصتهم

العلماء.باتفاق

حنينبواديهوازنقاتللما!النبيفانالجعرانةعمرةوأما

تغنفلئمكثرتكئمأغجينإذحنئن>ويؤم:فيهااللهقالالذي

فدبرلى*ولئتمثمرحبتبماالأض!روعلي!موضاقتشخاعن!ئم

تروهاوعذبلمانجووانزلألمؤمبوعلىءرسولهعكسكينتهاللهأنزلثم

منعلىلتذبقدمنأللهشوبثؤا!:لبهفرينجزاءللثوذكفرواالذلى

عليهاونصبالطائفوحاصر"،ِ"ا()2(.رحيمغفورواللهلمجشاء

قسمهافلما،بالجعرانةحنينغنائموقسميفتحها،ولم،بمنجنيق

إلىمنهافخرجبمكةيكنلممنها؛خرجثممعتمرامكةإلىدخل

مكة.أهلمنيفعلهمنذلكيفعلكماليعتمرالحل

لمنيستحبوالمالتابعينوائمةعنهماللهرضيالصحابةبل

لأجلخروجهمنافضلبالبيتطوافهانرأوابل،ذلكبمكةكان

هذاغيرفيالمسألةهذهبسطناقدكما،ذلكلهكرهوابل،العمرة

)3(.الموضع

)1(

)2(

)3(

.691:البقرةسورة

.2527-:التوبةسورة

103(.248-)26/الفتاوىمجموعانظر
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منذكرلمابمكةالمجاورةكرهمنالعلماءمنأنهناوالمقصود

علىوقعتإذاالجملةفييستحبونهاالجمهورولكنوغيرها،الاسباب

عليها.الراجحةأوللمصلحةالمكافئةالمفسدةعنالخاليالمشروعالوجه

وكيف:فقال،بمكةالجوارعنسئلوقدأحمد،الامامقال

وإنك،اللهإلىالبقاعلاحب"إنك:لمجي!النبيقالوقد]به[،لنا

بمكة.يقيمكانعمروابنمكة،جاوروجابرإلي")1(.لاحمث

.عبادةالبيتإلىالنظر،بمكةالعبادةسهلما:أيضاوقال

أنهالزهريالحمراءبنعديبنعبداللهرواهبماهؤلاءواحتج

"والله:مكةسوقفيبالحزورةواقف!وهو،يقول!ج!النبيسمع

أخرجتنيولولا[،الله]إلىاللهارضحبو،اللهارضلخيرإنك

وابنوالنسائي،لفظهوهذاأحمدالامامرواه"خرجتمامنك

صحيحهحسنحديث:وقال)2(،والترمذيماجه

عباسابنوعنايضاههريرةابيحديثمناحمد)3(ورواه

ناولولا،إليوأحبكبلدمنطيبك"ما:!ي!اللهرسولقالقال

:وقال)4(،الترمذيرواه."غيركسكنتمامنكأخرجونيقومي

غريب.صحيححسنحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

تخريجه.سياتي

)2593(والترمذي)4252(الكبرىفيوالنسائي503()4/احمداخرجه

)2513(.والدارمي)8031(ماجهوابن

/4.503

)2693(.برقم
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وجبماولولا،ورسولهاللهإلىالبلادأحبكانتفاذا:قالوا

أفضلبهاالمقامأنعلمإياها،إلايسكنكانلماالهجرةمنعليه

النبي!حقفيكانكما،راجحةمصلحةذلكيعارضلمإذا

بمكةمقامهممنأفضلكانبالمدينةمقامهمفان؛والمهاجرين

مقامهموكان،عليهمالواجبكانذلكبلوالجهاد،الهجرةلأجل

فيهايقيمأنللمهاجررخصوإنما،الفتحبعدحتىحرامابمكة

النبي!أنالحضرميبنالعلاءعن)1(الصحيحينفيكماثلاثا.

ثلاثا.نسكهقضاءبعدبمكةيقيمأنللمهاجرأرخص

عنهاهاجروالكونهمبها،يكونواانيكرهونالمهاجرونوكان

لما)2(؛عليهالمتفقالحديثفي!النبيقالحتى،لدهوتركوها

الوداعحجةفيبمكةمرضقدوكان،وقاصأبيبنسعدعاد

تخلفأن"لعلك:فقال،هجرتيعنأخلف]الله[!رسوليا:فقال

بنسعدالبائسلكن،اخرونبكويضر،أقوامبكينتفعحتى

بمكة.ماتأن!اللهرسوللهيرثي"خولة

،الحرمفييدفنلاأنأوصىبمكةعمربنعبدالدهماتلماولهذا

فخالفواالحر،شديديوماكانلكنه،ذلكلاجلالحلإلىيخرحبل

وقتلهالزبيرابنفحاصر،الحجاحقدمعامتوفيقدوكان،وصئته

.مروانبنعبدالملكوبينبينهالفتنةمنكان)3(لما

.(2531)ومسلم3(339)ريلبخاا(1)

سعد.عن()1628ومسلم)5912(البخاري)2(

أسطر.ستةبعدالصحيحومكانها"للناظرين":الاصلفيبعده)3(
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وتضعيفهاالعباداتتحصيلمنبهاالمجاورةفيولانقالوا:

بمكةإلايمكنلابالبيتالطواففإناخر؛بلدفييكونلاما

منوغيرهاهيتضاعفبهاالصلاةولان،الاعمالافضلمنوهو

وألر!وألقابمينللطائفببيتىوطهر>:تعالىقالوقد.الأعمال

وعشرونمئةيومكلفيالبيتعلىينزلأنهروي)1(.ص.*<لسجود

[)2(.للناظرين]وعشرون،للمصفينوأربعون،للطائفينستون:رحمة

بالثغر،الصلاةمنأفضلبمكةالصلاةإنالعلماء:قالولهذا

وإذا،فيهالسيئاتوتضاعفأفضلبالثغرالمرابطةإن:قولهممع

كان،أضعففيهالشرودواعي،أقوىفيهالخيردواعيالمكانكان

كذلك.ليسمماأفضلفيهالمقام

العباداتلاجلقصدهايشرعأنهفيالمسلمينبيننزاعولا

المجاورةفيالنزاعوأما.مستحبأوواجبذلكوأنفيها،المشروعة

فمنوحينئذ.تقدمكماوالمفسدةللمصلحةتعارضيىمنفيهفلما

فضلفيهافمجاورتهسيئاتهويقلحسناتهيكثرفيمامجاورتهكان

شخصكلحقفيالبلادفأفضل.كذلكفيهحالهيكونلابلدمن

اتقاهم.اللهعندالخلقاكرموان،واتقىأبركانحيث

النبيوكان،الفارسيسلمانإلىالدرداءأبوكتبلماولهذا

،بالعراقوسلمانبالشامالدرداءأبووكانبينهما،اخىقد!!

26.:الحجسورة)1(

ضعيف.وإسناده.عباسابنعن278()6/"الكامل"فيعديابناخرجه)2(
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إليهفكتب،المقدسةالارضإلىهلمأنالدرداءأبوإليهفكتب

عملهالرجليقدسوإنماأحدا؛تقدسلاالارضإن:سلمان

منالمفضولةبالارضيكونقدأنهبذلكومقصوده)1(.الصالح

ورسوله.اللهيحبهبماصلحأوصالحاعملهيكون

المجاورةجنسمنأفضلالمرابطةجنسأنيبينمماوهذا

خالصة،هذافيالعبدنيةكانتفإذا.الأئمةعليهاتفقكمابالحرمين

أحدهما،بهيفضلمفضلعملثميكنولم،خالصةهذافيونيته

الحج،جنسمنوتلكالجهاد،جنسمنفإنها؛أفضلفالمرابطة

الحج.جنسمنأفضلالجهادوجنس

إليأحباللهسبيلفيليلةأرابطلان:هريرةأبوقالولهذا

بنسعيدرواهلفظوفي.الاسودالحجرعندالقدرليلةأقومانمن

)2(
:قالهريرةابيعنالخراسانيعطاءعن"سننه"فيمنصور

أحدفيالقدرليلةأقومأنمنإليأحباللهسبيلفييوم"رباط

رابطومن-ع!ماللهرسولومسجدالحراممسجد-المسجدين

".الرباطاستكملفقداللهسبيلقييومااربعين

كمنألحرامالمسجدوعارةلحاجسقاية!أجعلئم>:تعالىقالوقد

ائقويمئهدىلاللهوأللهعنديست!نلااللهسبيلفيوبخهدالأخرلعؤمىوبأدلهءامن

درجةأعظموأنفسهمباقولهماللهنسبيلفيوجفدواوهاجرواءامنوالذين.*مِالطفين

)1(

)2(

صالحا"."عمله:الاصلوفي976(.)2/"الموطأ"فيمالكاخرجه

028(.)5/""المصنففيعبدالرزاقايضاورواه.3/2391:
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فموجنمتىورضونمنهبرحمةربهميبشرهم!*2*األفإلزونهمولئكوأللهعند

.(!*2*ا/()1مقيمنعيمفيها

)2(.
رسولمنبرعندكنت:قالالنعمانعنمسلمصحيحوفي

ناإلاالاسلامبعدعملااعمللاانأباليلا:رجلفقال!،الله

وقال.الحرامالمسجداعمرأنإلاالاخر:وقال.الحاجاسقي

،الخطاببنعمرفزجرهم،قلتممماافضلصاددهسبياصفيالجهاد:اخر

الجمعة،يوموهوع!يم،اللهرسولمنبرعنداصواتكمترفعوالا:وقال

فانزل،فيهاختلفتمفيمافاستفتيتهدخلتالجمعةصليتإذاولكن

لؤمصوباللهءامنكمنلحرامألمسعدوعارةلمحآجسقاية!أجعلتئم>:الله

لاية.ا<اللهسبيلفيوخهدلأخر

"]رباط[:يقولغعصي!اددهرسولسمعت،قالعفانبنعثمانوعن

احمد،الامامرواه".سواهفيمايومالفمنخيراللهسبياصفييوم

منغريبحسنحديث:وقال)!والترمذي،لفطهوهذاوالنسائي

ولفظ"صحيحه")4(.فيالبستيحبانبنحاتموأبو،الوجههذا

سمعت:قالعفانبنعثمانمولىصالحابيعن(:احمد)الإمام

)11

)21

)31

)41

)51

.21-91:التوبةسورة

.(19187برقم

75(11،62،65/أحمدأخرجه

وغيرهم.19242(والدارمي16671(

19046(.برقم

/1.75

مذيلتروا(61/93،04ئيلنساوا
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منسمعتهحديثاكتمتكمإني!النالسأيها:المنبرعلىيقولعثمان

ليختار،احدثكمانليبداثم،عنيتفرقكمكراهية!ي!،اللهرسول

فييوم"رباط:يقولغ!ن!اللهرسولسمعت،لهبدامالنفسهامرؤ

".المنازلمنسواهفيمايومألفمنخيراللهسبيل

عندهمقيمينكانواكونهممعالحديثهذاعثمانلهمبينفقد

"صلا!:فيهقالالذيالمسجدفيمصلين؛النبويةبالمدينة

إلاالمساجدمنسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفي

")1(.الحرامالمسجد

الذياليومتضعيفيقاوملاالصلاةتضعيفأنعلىذلكودل

عليهالمداومةيمكنلامايقاومالجهادفإن،الاعمالجميعيعم

يا:قيل:قالهريرةأبيعن)2(الصحيحينفيكما.وقيامصياممن

".تستطيعون"لا:قال؟اللهسبيلفيالجهاديعدلما!اللهرسول

".تستطيعون"لا:يقولذلككلثلاثا،اومرتينعليهفاعادوا:قال

القائمالصائمكمثلاللهسبيلفيالمجاهد"مثل:الثالثةفيقال

المجاهديرجعحتىصلاةولاصياممنيفترلااللهباياتالقانت

مسلم.لفظهذا."اللهسبيلفي

علىدلني:فقال!يطالنبيإلىرجلجاء)3(:البخاريولفظ

)1(

)2(

)3(

.هريرةابيعن()4913ومسلم(1)091البخاريأخرجه

.()1878ومسلم()2785البخاري

المذكور.الموضع
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خرجإذاتستطيع"هل:قال5.اجدلا:قالالجهاد؟يعدلعمل

:قالتفطر؟"لاوتصومتفتر،لافتقوممسجدكتدخلانالمجاهد

فيليستنالمجاهدفرسإن:هريرةأبوقالذلك؟يستطيعومن

.حسناتلهفيكتبطوله

النبيأتىرجلاأنالخدريسعيدأبيعن)1(الصحيحينوفي

اللهسبيلفيمجاهد"رجل:فقال؟أفضلالنالصأي:فقالع!ياله

منشعبفيمعترلرجل"ثم:قالمن؟ثم:قال."ونفسهبماله

مسلم.لفظ.شره"منالنالصويدع،ربهيعبدالشعاب

علىالجهادبفضلالصريحةالصحيحةالنصوصجاءتوقد

اللهرسولسئل:قالهريرةأبيعن)2(الصحيحينفيكما،الحج

ثم:قيل."ورسوليبالله"الايمان:قال؟افضلالأعمالاي!ك!ياله

مبرور((."حبئ:قالماذا؟ثم:قيل."اللهسبيلفي"الجهاد:قالماذا؟

الله!رسوليا:قلت:قالذرأبيعنأيضا)3(الصحيحينوفي

".سبيلهفيوالجهاد،بالله"الايمان:قال؟أفضلالاعمالافي

الحج.علىالجهادتفضيلمنالقرانعليهدلماموافقفهذا

لاوهذا.حجة"سبعينمنأفضلفيهاقتاللا"غزو:رويوقد

ع!يماللهرسولسالتقالمسعودابنعن)4(الصحيحينفيمايناقض

)1(

)2(

)3(

)4(

.(8881)مسلمو(6872)ريلخاا

.(83)مسلمو(1ه62،91)ريلخاا

.(48)مسلمو(2ه81)ريلخاا

)85(.ومسلم(اخرىومواضع(ه)27الخاري
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"بر:قالأي؟ثم:قلت.لوقتها""الصلاة:قال؟أفضلالعملأي

سبيلفي"الجهاد:قال؟أفضلالعملأيثم:قلت".الوالدين

لزادني.استزدتهولو،ع!ي!اللهرسولبهنحدثني."الله

.وغبرهالحجعلىالجهادفضلعلىيدلأيضاالحديثهذافان

>وما:قولهفيكما.الايمانمسمىفيتدخلقدفإنهاالصلاةوأما

إلىصلايمم)2(:وغبرهعازببنالبراءقال<)1(إيمنكنمليفميعالله؟ن

،بحالتسقطلاأنهافيالشهادتبنبمنزلةهيإذ،المقدسببت

جاءتوقد،الإيمانفيبهاويدخلأحد،عناحافيهاينوبولا

تاركها.علىالكفربإطلاقالنصوص

!يو:اللهرسولقال:قالجابرعن)3(مسلمصحبحفيثم

".الصلاةتركإلاوالشركالكفروببنالعبدببن"ليس

!ص:اللهرسولقال:قالالحصيببنبريدةعنالسننوفي

الامامرواه.كفر"فقدتركهافمن،الصلاةوبينهمبينناالذي"العهد

صحيححسنحديث:وقال)4(،والنسائيوالترمذيماجهو]بنأحمد

.()الصلاةجاحدعلىالكفرأطلق.غريب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.143:البقرةسورة

427(.)1/كثيرابنتفسيرانظر

)82(.برقم

231()1/والنسائي)2621(والترمذي355(346.)5/أحمداخرجه

)9701(.ماجهوابن

هنا.ومكانها.(،...رئك>!وقفئايةبعدالاصلفيجاءتالجملةهذه

بفرضيته.لعلممعالصلاةتركهناوالمقصود،بهالعلممعافيءإنكار:والجحود
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محمداصحابكان:قالشقيقبنعبداللهعن)1(الترمذيوفي

.الصلاةإلاكفرتركهالاعمالمنشيئايعدرنلا

عليه،وأغميطعنلماالخطاببنعمرأن)2(البخاربدوفي

".الصلاةتركلمنالاسلامفيحظولا،"نعم:فقال!الصلاة:قيل

تركمنانذكرواانهموالتابعينالصحابةمنواحدغيروعن

كفر.فقدالصلاة

"إيمان:قولهفيتدخلانتقتضيللصلاةالتيالخاصيةفهذه

مبرور".حجثم،سبيلهفيوجهاد،بادثه

قوله:مثلفي،اللهبحقحقهماقرنقدالوالدينبروكذلك

إلآئقبدواألارفي!وقفئ>:قولهوفي،()3(ولولديكالثئكرلىأن>

"كفر:الحديثالصحيحينقيوكما<)4(.إصشنارلإلوالدئيئإياه

كفر،فقدابيهغيرإلىادعىومندو،واننسبمنتبر؟:بادته

.(ابائكم")عنترغبواأنبكمكفرفإنه،ابائكمعنترغبواولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شقيقبنعمداللهعن7()1/"المستدرك"فيالحاكمووصله)2622(.برقم

.قالهريرةأبيعن

المسورعن04(93-)1/"الموطا"فيمالكاخرجهوقد.عندهأجدهلم

عمر.عنمخرمةابن

.14:لقمانسورة

.23:الإسراءسورة

أحمدبعضهااخرجواحد،سياقفيالمؤلفذكرهااحاديثمجموعةهذه

-)8035(والبخاريعمرو،بنعمداللهعن)2744(ماجهوابن215()2/
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الإيمانمسمىفيدخلهذاإن:يقالأنفيمكنكذلككانوإن

فذكرهما،والدانلهمنعلىيجبإنماالوالدينبر:يقالاوايضا،

ذلكفكان؛والدةلهكانمسعودابنلانمسعود؛ابنحديثفي

منيعممافذكريذكرهمالمحيثوأما.كحالهحالهمنحكم

ابوان.لهليسمنفيهفيدخل؛الأعمال

الوالدين،برمطلقمنأوكدكانعينفرضصارإذاالجهادثم

بمايقومأنعليهكانوإنإذنهما،بدونالحالهذهفيفيجاهد

يتعينلمإذايجاهدلاكانوإن،عليهالمتعينبرهمامنعليهيجب

بإذنهما.إلاعليه

كلاهمايفعلفانهالمتعينوالجهادهيتعارضتفاذاالصلاةواما

الشديد.والخوفالخفيفالخوفحالةفيكما،الامكانبحسب

2؟قغتيندلهوقوموالوشطئوألصلوةألصلؤت>خنظواعلى:تعالىقال

نقصرواأنعلتكمجناجفليس>:لىتعاقال.(1<)ركباناأولافىطخقتؤ!ان

!هموإذاكنت>:قولهإلى(..كفرواالذينيقئنكمانخفئمإنالصلؤةمن

سجدوافإذاأشلحتهمولياضذوامعكمنهمطآيفةفلتقخالضدؤةلهمفاقمت

معكفقيصوأيصلوالؤخرفطايقةوقاتورالجممنفليكونوا

شلحتكمعنتغفلورشلوكفرواينأودوأشلحتهغصذرهموتيآضذوا

منأذ!ىلبهغكانإنعلتحغولاجناجوحدةميلأعليكمفيميلونمتعتكلو

)1(

ومسلم)6768(والبخاري،عباسابنعن)0683(والبخاريذر،ابيعن

.هريرةأبيعن)62(

.238923-:البقرةسورة
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أعذاللهإنخذرصدئموضذواأشلحتتمتضعواأنفرضىصدتمأؤمطر

وعكوقعوداقيمااللهفاذ!روأةلصلةاقضمتتمفإذا*ع!ا*مهيناعذاب!للبهفرين

المؤمنبعلىكانتالصحلؤةإنألصلؤةجفاقيمواطماننتمفاذاجنودجم

.()1(1*موقوساكتبا

لكنهوالجهاد-الصلاة-الواجبينبينبالجمعالثهامرفقد

فيتجباموربإسقاط؛الامنصلاةمنالخوففيالصلاةخفف

الامن.فيتفعللاافعالوإباحة،الامن

وذكرها!النبيعنالسننبهااستفاضتقدالخوفوصلاة

.متعددةوجوهعلىصلاهاانه!ي!النبيعنصخوقد،كلهمالأئمة

:اقوالثلاثةفللفقهاءالمسايفةحالواما

معحالهمبحسبيصلونانهمالجمهور،قولوهواحدها:

احمد.مذهبوظاهروغيرهالشافعيمذهبوهذا؛المقابلة

حنيفة.ابيقولوهو؛الصلاةيؤخرونأنهم:والثاني

احمد.عنالروايتيناحدوهوالأمرينبينيخيرونانهم:والثالث

للهوقومولوشطئوالضلؤةالنصدت>خفظواعلى:تعالىوقوله

عن)2(الصحيحفيثبتقدمامعووكبانا(فرجالاخفتم،!انصقنتيهت

الوسطىالصلاةعن"شغلونا:الخندقعامقالانه!ي!اللهرسول

)1(

)2(

.01301-1:النساءسورة

علي.عن)627(ومسلم6963(،1141،4533،)3192البخاري
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نارا"؛وقبورهمأجوافهماللهملأ،الشمسغربتحتىالعصرصلاة

منسوخالخوفحالفيالصلاةتأخيرأنعلىوبغيرهبهاحتجقد

الاية.بهذه

فيع!يهقولهمنالامرينجوزمنبهاحتجعمابذلكوأجابوا

إلآالعصرأحديصلين"لا:قالأنهعمرابنعن)1(عليهالمتفقالحديث

تفويتمنايردلموقالوا:الطريقفيقومفصلى"،قريظةبنيفي

فاتتهموقد،قريطةبنيإلىوصلواحتىالصلاةقوموأخر،الصلاة

الحديثفهذا.الطائفتينمنواحدة!النبييعنففلم،الصلاة

بالاية.منسوخ]إنه[:أولئكقاللكن،الامرينجوازفيحجة

مزاحمةعندفانهاالجهاد؛مناوكدكانتلماالصلاةأنتبينفقد

منيحصلوقدالجهاد،مصلحةتفوتلاحتىخف،لهاالجهاد

تلافيه.يمكنلاماالضرورةوقتالجهادبتركالفساد

فإذا.المسلمينباتفاقالصلاةدونكانوانكالحجأيضاوهذا

وهيالنحرليلةيكونأنمثلوالمقصود،هووازدحموقتهتضيق

وإن،الوقوففاتهمستقرصلاةصلىفان؛عرفةإلىذاهباعرفةليلة

:اقوالثلاثةفللفقهاء.الصلاةفاتتهافجرطوعقبلعرفةليدركسار

عظيماهضرراالحجتفويتمنعليهلان؛الوقوفيقدم:قيل

أوكد.لانهاالصلاةيقدمبل:وقيل

وانظر.العصربدل"الظهر")0177(مسلموعند9411(.)469،البخاري)1(

904(.804،)7/"الفتح"فيعليهالحاقظكلام
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لاصلاةالامكانبحسبفيصفيجميعا،بهماياتيبل:وقيل

أصحابمنطائفةقولوهو،الاقوالأعدلوهذا.الوقوفتفوته

وغيرهما.والشافعيأحمد

خائف.صلاةيصفيالمطلوبالخائفأنعلىمتمقونوالعلماء

أنهإحداهما:روايتانأحمدعنوفيه،فيهفتنازعواالطالبفأما

أهلرواهالذيالحديثفيجاءكما.الخوفصلاةأيضايصلي

!صاللهرسولبعتني:قالانيسبنعبداللهعنداود)1(كابيالسنن

:فقال،وعرفاتعرنةنحووكان،الهذليسفيانبنخالدإلى

فقلت:العصرصلاةالصلاةوحضرتفرأيته:قال.فاقتلهاذهب

امشيفانطلقت.الصلاةاؤخرإنماوبينهبينييكونأناخافإني

أنت؟من:ليقالمنهدنوتفلما.نحوهإيماءأومىءصفيوأنا

فيفجئت!،الرجلل!ذاتجمعأنكبلغنيالعربمنرجل:قلت

أمكننيإذاحتى،ساعةمعهفمشيت.ذاكلفيإني:قال،ذاك

برد.حتىبسيفيعلوته

أيخضا،بهامأمورالجهادمصلحةأنراعىالقولهذاقالومن

هذافيالجهادتفويتمنيكنلموإنإحداهما،تفويتيمكنفلا

.ظاهرةمفسدةالصلاةتأخيرفيليسأنهكماظاهرةمفسدةالوقت

يتركأنينبغيلكانالجهادعلىمقدماالصلاةتكميلكانولو

.الصلاةتحقيقمنفيهلابدأنهعلمإذاالجهاد

839(.،)829خزيمةوابن()9124داودبوو694()3/احمدأخرجه)1(
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يقصربأنهالعلممعيفضلالجهادأنالمتواترةبالسنةثبتفلما

سنةالعددقصرفانالعددقصرهوالذيالعملبقصرالصلاةفيه

نالامراجتمعإذاولهذا.الخوففسنةالعملقصروأماالسفر،

علتكوفلئسلأرضدياذاضربتئمجفى>:قولهفيكما،المطلقالقصرشرع

علىوالاية.()1(كفرواينايفتنكمأنخفنئمإقالصلؤةمنلفصروأأنجناح

العملوقصرالعددلقصرالمتضمنالمطلقالقصرفانظاهرها؛

قصريفيدالخوفمجردأنالسنةبينتوقد.الأمرينمعيكونإنما

العدد.قصريفيدالسفرومجرد،العمل

إذافانهاالاعمالأفضلكانتوإنالصلاةأنيبينمماكلهفهذا

الامكانبحسبيصلىبلمنهما،واحديتركلمالجهادمعاجتمعت

تعالى:قالوقد.الامكانبحسبالجهادمصلحةتحصيلمع

لعلكميناأللهواذكروافاثبتوالتمفةإذاا!واالذجمتليها>

معا.والذكربالثباتفأمر.بم()2(ا*نفلحون

وخلفاءواصحابهوخلفائهغ!ي!اللهرسولعهدعلىالسنةوكانت

الصلاةأميرهوالحربأميرأنالعباسبنيخلفاءمنوكثيرأميةبني

جميعا.والسفرالمقامفي

كانوالمهاجرينغصصالنبيكونحكمةبعضيبينذكرناهوما

مهاجرينبهاكانوافإنهمالعلماء؛قوليأحدعلىأفضلبالمدينةمقامهم

.101:النساءسورة)1(

.45:الانفالسوره)2(
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مكة.بخلافمرابطينمجاهدين

بالحرمين،المقاممنأفضلكانكذلكالإنسانكانحيثوهذا

لهاوتفضيلهالمدينةتعظيمهفرطمع-عنهاللهرضيمالكاإنحتى

مقيموهوبدارعمنسئللمامنها-الانتقالوكراهيةمكةعلى

يأتيأنعليهبأن:أجاب،وغيرهكالاسكندريةالثغوريأتيبالمدينة

زالوماهبالمدينةمقامهمنأفضلبالثغورالمرابطةلانالثغور؛

منبعدهممنوتابعيهموالتابعينالصحابةمنالمسلمينخيار

علىهذاوكان،الرباطلاجلالثغوريتناوبونوالمشايخالامراء

مرابطين.وغيرهبن)1(عبداللهكانحتى،أكثروعثمانبكرأبيعهد

الزباطعلىيدالهإنماالاعمالأفضلعنيسألهمنعمروكان

وعكرمةهشامبنكالحارث،سألهمنذلكعنسألهكماوالجهاد،

كانثم،وأمثالهمعمروبنوسهيلأميةبنوصفوانجهلأبيبن

فضائلهممنيذكرولهذا.العباسوبنيأميةبنيخلافةإلىهؤلاءبعد

.كثيرةامورالزباطفيواخبارهم

طريقتين:علىوكانوا

منويقاتلون،إليهمالثغوربأقربقومكليرابطأن:إحداهما

ل!فار<)2(.منيلونكملذدىقتلواءامنواالذيئيأيها>:كقوله.يليهم

أصحابكانولهذا،وغيرهأحمدكالامامالعلماءأكثراختياروهذا

.الابذكربدونالاصلفيكذا)1(

.123:التوبةسورة)2(
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المصرية.بالثغور)1(يرابطونحوهالقاسمكابنمالك

فيهبماونحوهاالشامبثغورالزباطيجوزون:الثانيةوالطريقة

فيرابطخراسانمنيقدمالمباركبنعبداللهفكان.النصارىقتال

يرابطكانكماونحوهما،أدهمبنإبراهيموكذلك،الشامبثغور

أسباطبنويوسفالمرعشيوحذيفةكالاوزاعيالشاممشايخبها

المسلمونوكان.مثالهموالحسينبنومخلدالفزاريإسحاقوأبي

منأكثرحكمهمتحتوبقيت،عثمانخلافةفيقبرصفتحواقد

كانتو"طرسوس"،المسلمينثغر"سيس"وكانت.سنةثلاثمائة

الوقت،ذلكفيالمصنفةالفقهكتبفيتذكرولهذاالثغور،أسماءمن

وغيرهماهحنبلبنأحمدبنوصالحالامامعبيدأبوقضاءهاوتولى

اختلفإذا:يقولونوغيرهمحنبلبنوأحمدالمباركابنوكان

لان؛معهمالحقفإنالثغر،أهلعليهمافانطرواشيءفيالناس

.سبلنأ<)2(فينالنهديضجهدواجمنوا>:يقولتعالىالله

عظيم،أمربهوالاعتناءوالرباطبالثغورالسكنإنوبالجملة

البلادوأعطموعملا،علماالمسلمينبخيارمعمورةالثغوروكانت

عنوالنهيبالمعروفوالامرالايمانوحقائقالاسلامبشعائرإقامة

وكمالاللهإلىوالانقطاعللعبادةالتبتلأحبمنكلوكانالمنكر،

الثغور.علىيدلونهوالمعرفةوالعبادةالزهد

الافراد.بصيغةالاصلفيكذا)1(

96.:العنكبوتسورة)2(
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فيالذيللحديثالنصارىبثغورالرباطاختارمناختاروانما

!مالنبيإلىامرأةجاءت:قالقيسبنثابتعنداود)1(أبيسنن

لهافقال،مقتولوهواشهاعنتسألمنتقبةوهيخلادملهاهـ!ال

منتقبة!وأنتاشكعنتسالينجئت!يم:النبيأصحاببعض

!و:اللهرسولفقال،حيائيأرزأفلنابنيأرزأ]إن[:فقالت

أهلقتله"لأنه:قالذاك؟ولم:قالت."شهيدينأجرله"ابنك

".الكتاب

اهلفان؛الشامسكنىفضيلةتبين[التي]الأخباربعضوهذا

ومجاهدتهمالنصارىلمجاورتهمالاسلامأولمنمرابطينزالواماالشام

النبيفضلولهذا.الكتابلأهلمجاهدينمرابطينفكانوا،لهم

)2(.اليمناهلفيقالهمامع؛والعراقاليمنجندعلىجندهم!ي!

ستجندون"إلكم:قالانه!ي!النبيعن)3(وغيرهداودابيسننففي

يافقلت:قال،"بالعراقوجنداباليمنوجندابالشامجنداأجنادا؛

مناللهخيرةفإنها،بالشام"عليك:فقاللي،خر!اللهرسول

بيمته،فليلحقأبىفمن،عبادهمنخيرتهإليهايجتبي،أرضه

الحوالي:قال."وأهلهبالشامليتكفلقداللهفانغدرهمنوليسق

عليه.ضيعةفلابهاللهيتكفلومن

)1(

)2(

)3(

)2488(.برقم

.هريرةأبيعن)52(ومسلم)4388(البخاريأخرجه

بنعبداللهعن)2483(داودبوو288(5،33/،011)4/أحمدأخرجه

حوالة.
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!رالنبيعنعمروبنعبداللهعنأيضاداود)1(أبيسننوفي

ألزمهمالارضأهلفخيار،هجرةبعدهجرةستكون"إنه:قالأنه

أرضوهم،تلفظهمأهلهاشرارالأرضفيويبقى،إبراهيممهاجر

والخنازير".القردةمعالنارتحشرهم،الرحمننفستقذرهم

الغرباهليزال"لا:قالع!يالهالنبيعن)2(مسلمصحيحوفي

."ظاهرين

ومن:يعني.الشامأهلهمالغربأهلأحمد:الامامقال

!ؤوالنبي،النسبيةالامورمنوالتشريقالتغريبفإن؛عنهميغرب

المدينة،غربفهوعنهاتغربفما،النبويةبالمدينةوهوبذلكتكلم

مكة.خلفونحوهماوالرقةحرانأنكما

هذهتحتملهلابحيثويتعذر،يطولونحوههذافيوالكلام

الايمان:الاحوالأفضلإلىتعودالمتيسرةالأمورهذهلكن،الفتوى

قالوقد.بالنصوصذلكثبتكماسبيلهفيوالجهادورسولهبالله

وجهدوايرتابوالمثمورسولإع!بادلهءامنواالذينالمؤمنونإنما>:تعالى

.<)3(*!*الصخدقوتهمأوليكاللهسليلفىَوأنفسهمبأقولهغ

فيمسلمروىولهذامؤمنا؛المؤمنكونتحقيقفالجهاد
)4(

يحدثولميغزولممات"من:قالأنهع!يالهالنبيعنصحيحه

)2482(.برقم)1(

)2591(.برقم)2(

.15:الحجراتسورة)3(

191(.)0برقم)4(
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".نفاقمنشعبةعلىماتبالغزونفسه

المؤمنينجميعبهفيخاطب،الكفايةعلىفرضالجهادأنوذلك

مؤمنلكلولابد.الباقينعنسقطبعضهمبهقامإذاثمعموما،

إذاعليهيعزموأنوجوبهيعتقدوأن،بهمأمورأنهيعتقدأنمن

يغزولمماتفمن.بفعلهنفسهتحديثيتضمنوهذا،إليهاحتيح

ذلك؛بقدرعليهالواجبإيمانهمننقصبالغزونفسهيحدثلمأو

.نفاقشعبةعلىفمات

فماوالسنةبالكتابالحجمنأفضلالجهادكانفاذا:قيلفان

الله!رسوليا:قالتالمؤمنينأمعائشةروتهالذيالحديثمعتى

الجهاد:أفضل"لكن:قالنجاهد؟أفلاالعملأفضلالجهادأرى

نخرجألا:وفيه)2(،النسائيورواه)1(،البخاريرواهمبرور"حج

ولكن"لا،:قال.الجهادمنافضلعملاارىلافانيمعكنجاهد

مبرور".حجالبيتحجوأجملهالجهادأحسن

نالمجي!النبيفأخبرهامبرور.حجللنساءالجهادافضل:قيل

)3(النسائيرواهمبينا،جاءوكذلكمبرور.حجللنساءالجهادأفضل

والضعيفوالصغيرالكبير"جهاد:قالغ!يمالنبيعن،هريرةابيعن

كلجهاد"الحجآخر)4(:حديثوفي".والعمرةالحج:والمرأة

)1(

)2(

)3(

)4(

)0152(.برقم

/5،114.115

/5.113

)6/احمدأخرجه

ضعيف.وهو

سلمة.أمعن)2092(ماجهوابن314(492،303،
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"جهاد:قالجهاد؟النساءعلىهلاخر)1(:حديثوفي."ضعيف

لعمرة".والحج:فيهقتاللا

الجهادنرى:قالتفانهاذلك،بينالمتقدمالحديثسياق

حجالجهاد:أفضل"لكن:قالمعك؟نجاهدأفلاالعملأفضل

ثم"،العملأفضلالجهاد"نرىقولها:علىأقرهافقد.مبرور"

المبرور".الحجالجهادأفضل"أنذكر

عملاأرىلافانيمعكفنجاهدنخرجألاالاخر)2(:اللفظوفي

جملهوالجهادأحسن"لكن:قالالجهاد؟منأفضلالقرانفي

فياستأذنتهلماثمالجهاد،بفضلقولهاعلىفأقرها.مبرور"حج

حجوأجملهالجهادأحسنولكن"لا،:قالالمعروفالجهاد)3(

لاالجهادأنبالحسومعلومجهادا،بكونهفضلهوجعل"،البيت

النساء،جهادأرادأنهفعلم؛والمنافقينالكفارفيالجهاديقاوم

المخاطب.يعرفهماإلىينصرف،للتعريفواللام

الله؛عندلهالعملأفضلهوالذيالجهادهناالناقلومقصود

فان؛الحجهوومطلوبهمقصودههوالذيالجهادأن!يوالنبيفبين

)4(مسلمصحيحوفي.ضعيفكلجهادوالحج؛ضعيفالسائل

إلىوأحبخيرالقوي"المؤمن:قالع!يمالنبيعنهريرةأبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)1092(.ماجهوابن16(ه)6/أحمدخرجه

)1861(.البخاريروايةلفظهذا

خطأ.وهو"الحج":الأصلفي

)2664(.برقم
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ينفعك،ماعلىاحرصخير،كلوفي،الضعيفالمؤمنمنالله

فعلتانيلوتقلفلاشميءاصابكوانتعجز،ولاباللهواستعن

تفتحلوفانفعل؛شاءومااللهقدر:قلولكنكذا،لكانكذا

".الشيطانعمل

تبينوالسننالصحاحفيأحاديثالرباطفضائلفيجاءوقد

:ذكرناهما

اللهرسولأنسعدبنسهلعن)1(صحيحهفيالبخاريفروى

عليها".وماالدنيامنخيراللهسبيلفييوم"رباط:قال!ص

انه!واللهرسولعنالفارسيسلمانعن)2(مسلمصحيحوفي

جرىفيهماتوإن،وقيامهشهرصياممنخيروليلةيوم"رباط:قال

".الفتانوأمن،رزقهعليهوأجري،يعملهكانالذي]عمله[عليه

من"ما:!ي!النبيقال:قالعبيدبنفضالةعن)3(السننوفي

الله،سبيلفيمرابطاماتمنإلاعملهعليهختمإلايموتمئت

أحمدرواهالقبر"فتنةمنويومن،القيامةيومإلىعملهلهينموفانه

اللهرسولسمعبوزاد:.بمعناهوالترمذيلفظهوهذاداودوأبو

:الترمذيقال"اللهطاعةفينفسهجاهد[]من"المجاهد:يقول!يه

صحيح.حسن

)1(

)2(

)3(

)2928(.برقم

)1391(.برقم

.(1261)والترمذي(0052)داودبوو(02)6/احمدأخرجه
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ألفمنخيراللهسبيلفييوم"رباط:عثمانحديثتقدموقد

".المنازلمنسواهفيمايوم

وعسقلانغزةمثلالثغورذكرفيهااثارالسلفعنجاءوقد

ذلك.ونحووقزوينوالاسكندرية

والاسكندريةقزوينبتعيينغ!ي!النبيعنالمرويةالأحاديثواما

)1(،الحديثعلماءعندريببلاكذل!موضوعةفهيذلكونحو

قزوين؛فضلفيالذيالحديث)2(سننهفيروىقدماجهابنكانوإن

أخرىأحاديثروايةعليهأنكرواكما،ذلكالعلماءعليهأنكروقد

عندهمكتابهمرتبةنقصتولهذا؛الموضوعاتمنحديثاعشربضعة

والنسائي.داودابيمرتبةعن

فيهيمكنفلا؛لازمةلاعارضةصفةثغراالبلدكونقدمناوقد

الصفة.تلكعلىيزاللاانهعلمإذاإلامؤبد،ذمولامؤبدمدح

عليهتجدماالصلالفمن؛الفضلمنالرباطفيماتبينوإذا

يكونويرضاهيحبهبمالهوالعبادةاللهإلىالتثربغرضهممناقواما

،يكرهبليشرعلاالذيالسفرفيساقريقاربها،ماأوالشامفي

مستح!.أوواجصبهمأمورهوماويترك

فيقصدون،المقدسبالبيتالتعريفيقصدونقوماأنذلكمثال

تقاربه.التيبالثغورالمقامويدعو]ن[،بهليعرفواالحجوقتفيزيارته

)1(

)2(

55(.)2/الجوزيابنموضوعاتانطر

.وضاعالمحبربنداودإسنادهوفي.مالكبنأنسعن)0278(برقم
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:وجوهمنوالحرمانوالجهلالضلالغايةفيوهذا

ولاواجبالامشروعاليسالمقدسبالبيتالتعريفأن:أحدها

فهوقربةللتعريفإليهالسفراعتقدومن،المسلمينباجماعمستحبا

ليسإذقتل،وإلاتابفانيستتاببل،المسلمينباتفاقضال

.بعرفاتللتعريفإلاللتعريفمشروعاالسفر

والانبياءالمشايخقبوربعضعندأقوامتعريفذلكمنوأقيح

المنكراتأعطممنفهذا،لذلكالسفرأوالمشاهدمنذلكوغير

مصرهفيالانسانتعريففيالسلفتنازعبل.المسلمينباتفاق

اللهفيدعوبلدهمسجدإلىعرفةعشيةيذهبانمثلسفر،غيرمن

ورخص.وغيرهماومالكحنيفةأبومنهم؛طوائفذلكفكره،ويذكره

بالبصرةعباسابنفعلهلانه:قالاحمد،الاماممنهم؛اخرونفيه

هووكانأحمد،يستحبهفلمهذاومع.بالكوفةحرببنوعمرو

يستحب.إنه:عنهقيلوقد.عرفمنينهىولايعرفلانفسه

منأنهالمسلمينبيننزاعفلاعرفةبغيرللتعريفالسفروأما

صالحرجلاونبي)1(قبرمثلبمشهدكانإذاسيمالا،الضلالات

عنهمنهيالتعريفلغيرذلكإلىالسفرفان،البيتأهلبعضأو

تشد"لاع!)2(:قالكما.وأتباعهمالائمةمنالعلماءجمهورعند

الاقصى،والمسجد،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحال

هريرةأباالغفاريبصرةأبيبنبصرةرأىوقد.هذا"ومسجدي

.!"قربى":الأصلفي)1(

.هريرةابيعن)7913(ومسلم)9118(البخارياخرجه)2(
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فان،تزرهلمتزورهانقبلرايتكلو:فقالالطورزيارةمنراجعا

المسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالزحالتشذ"لا:قال!النبي

هذا")1(.ومسجدي،الاقصىوالمسجد،الحرام

نإ:وغيرهعقيلابنالوفاءكأبيهؤلاءمنقالمنقال]وقد[

عاصلانهالصلاةيقصرلاالمشاهدلبعضالزيارةلمجردالمسافر

ولكن،المتأخرينمنطائفةالسفرهذافيرخصوانما،بسفره

يجاورهماإلىخرجاوبالقبورالرجلاجتازإذاالمشروعةالزيارة

أمهقبرزاروكما،البقيعإلىيخرجع!مالنبيكانكماالقبورمن

:قالأنه)2(الصحيحفيعنهثبتوقد.الفتحغزوةبهافياجتازلما

أستغفرأنفيواستأذنته،ليفأذن؛أميقبرأزورأنربي"استأذنت

".الاخرةتذكركمفانهاالقبورفزوروا،لييأذنفلملها؛

احدهم:يقولانالقبورزارواإذااصحابهيعلم!ي!وكان

،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنينقومدارأهلعليكم"السلام

ولكملنااللهنسألوالمستأخرين،مناالمستقدميناللهويرحم

(")3(.بعدهمتفتناولاأجرهمتحرمنالااللهم،العافية

الرجلبقبريمررجلمن"ماقال)4(:انهع!يمالنبيعنرويوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

114(.)3/النسائيأخرجه

.هريرةابيعن)769(مسلم

الاخير،الجزءعداما،عائشةعنو)749(،بريدةعن)759(مسلماخرجه

.الجنازةعلىالصلاةفيالدعاءضمنرويفقد

وصححه-،عباسابنعن234()1/"الاستذكار"فيعبدالبرابناخرجه
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عليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليهفيسلمالدنيافييعرفهكان

."السلام

نأكما،لهويدعىعليهيسلمأن:للمسلمالمشروعةوالزيارة

فيالامرينعن!صنبيهاللهنهىولهذا.لهالدعاءمقصودهاالصلاة

ابداولالقمماتمنهمحمعلى+ولاتصل>:تعالىقالكما.المنافقينحق

علىوالقيامالمنافقينعلىالصلاةعن!صنبيهنهى!و)1(،قبزهعلى

ويقامعليهميصلىالمؤمنينأنعلىدلالةذلكفيفكان؛قبورهم

القياموهو:والخلفالسلفمنطوائفقالوقد.قبورهمعلى

والاستغفار.بالدعاءقبورهمعلى

له،والدعاءالتحيةمقصودهاوغيرهنبيمنالمؤمنقبرفزيارة

باجماعحرامكلهفذلكبهاالاشراكأومساجدالقبوراتخاذفاما

مرضهفيقالأنهع!مالنبيعن)2(الصحيحينفيكما.المسلمين

انبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:فيهماتالذي

لا!برزذلكولولا)3(:عائشةقالتصنعوا.مايحذرمساجد"؛

مسجدا.جممخذأنكرهولكن،قبره

)1(

)2(

)3(

الوسطى"و"الاحكام345()1/"الصغرى"الأحكامفيالاشبيليعبدالحق

/2(152،.)153

84.:التوبةسورة

وابنعائشةعن)531(ومسلم(اخرىومواضع436)435،البخاري

.عباس

)952(.ومسلم4441(،0913.)0133البخارياخرجه
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.)1(ءس،
ابرا"إني:بخصتيىيموتانقبلقالنهمسلمصحيحو!ي

لاتخذتخليلامتخذاكنتولو،خليلمنكملييكونأناللهإلى

أنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألاحليلا،أبابكير

ذلك".عنأنهاكمفانيمساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد،

والمتخذينالقبورزواراتالله"لعن:قالأنهعنه)2(السننوفي

."والسرجالمساجدعليها

القبور،عندالصلاةتشرعلاأنهعلىالمسلمينائمةاتفقوقد

ذلكفيسواءوتقبيلها؛بهاالتمسحولاعندها،الدعاءلأجلوقصدها

بهالتمسحيشرعماالسماءأديمتحتليسبل.وغيرهمالأنبياءقبور

به.التمسحيستحباليمانيوالركنالاسود،الحجرإلاوتقبيله

إلايمسحوافلم)3(،والتابعينصحابهوع!جالنبيعنصحوقد

إبراهيممقامولاالبيتجوانبسائريمسحواولم،اليمانيينالركنين

منغيرهومقامالبقعةتلكفيإبراهيمبمقامفكيف؛هناكالذبد

ولاءالهتكؤ>وقالوالانذرن:كتابهفياللهقالوقد؟والصالحينالأنبياء

الصحابةمنطوائفقال!*2!إ<)4(.ونتراويعوقيغوثسواعاولاولاوصالذرن

)1(

)2(

)31

)41

عبدالله.بنجندبعن)532(برقم

والترمذي)3236(داودوابو337(922،287،324،)1/أحمداخرجه

ابنعنصالحابيطريقمن15751(ماجهوابن49()4/والنسائي1032(

)225(."الضعيفة"فيعليهالكلاموانظر.عباس

"."التابعون:الاصلفي

.23:نوحسورة
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ماتوافلمانوح،قومفيصالحينقوماكانوا"هؤلاء:والتابعين

صورهم،صورواالامدعليهمطاللماثم،قبورهمعلىعكفوا

الاوثان".عبادةمبدأذلكفكان

لا"اللهمالموطا)1(:فيمالكرواهماغ!يمالنبيقالولهذا

تتخذوا"لا:قالانهعنه)2(السننوفييعبد".وثناقبريتجعل

عيدا".قبري

لحمبمنزلةفيكون،حرامالمشاهدببعضللتعريففالسفر

لزيارةوالسفرمثلا،المقدسببيتللتعريفالسفروأماالخنزير،

عنه،منهيأيضافهوالثلاثةالمساجدغيرالبقاعأوالقبوربعض

الشركمنفيهاالتيالبدعهذهإلىعمدمنذلكفيوجدكانوإن

لاجلها،البقاعمنيقصدهماوقصدبها،وأقامبهاوتعبدفيها،ما

فيالزباطلاجلمنهاقريبهوماأوالبقعةمنيقصدأنوترك

وإجماعوالسنةبالكتابالاعمالأفضلمنهوالذياللهسبيل

؟بالحسناتالسيئاتاستبدلممنهوأليس،المسلمين

قصداالبقاعهذهبعضقصدأنهقدرلوأنه:الثانيالوجه

للصلاةالمشروعالوجهعلىالمقدسبيتإلىالسفرمثلمشروعا

وإن،المسلمينباتفاقصالحعملهذافان،فيهوالاعتكاففيه

السماعمنهناتفعلالتيالبدعمثل،كثيرةبدعفيهدخلقدكان

مرسلا.يساربنعطاءعن1172/)1(

.هريرةابيعن)4202(داودابو)2(
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ومثل،ذلكونحوالحجةذيوعشرالنصففيوالتصديةللمكاء

قطأحديستلمأنيشرعلافإنهالاحجار،منهناكمابعضاستلام

القدمذلكأناعتقادهمومثل،العتيقللبيتاليمانيينالركنينإلا

هذه5واشبااللهقدمانهمنهماجهلوظن،!ي!النبيقدمالمصنوع

شرعية،كانتوغيرهاالبدعهذهعنسملمتإذافالزيارة.الجهالات

إلىالفاضلعنوالعدولمنها،أفضلللرباطالثغرإلىوالسفر

محمود.غيراستوائهمامعالمفضول

المقدسببيتالمجاورةيقصدمنالناسمنأن:الثالثالوجه

أفضلمنالبابوهذا.منهقريبهوالذيبالثغرالمجاورةويدع

أعظمهذاأنومعلوم،الكفايةعلىفرضوهووأجفها،الأفضل

المجاورفإن؛الشريعةاتباععنوأبعدحرمانا،وأشدخسرانا،

أما.المكانينلاختلافالمرابطةدونذلكعليهيتعسرقدبالحرمين

منإلايصدرلاهذاإلىهذاعنفالعدولالمكانينتفاوتمع

هذافيكونهذانذرإذا]إلا[اللهم،إيمانضعفمناوجهل

الأمرين.علىيقدرفيمنالكلاموإنما.معذورا

،للزياراتمعظمينالجهادأمرمهملينالبدعأهلكان]لما[ولهذا

وقتلواالمقدسببيتقتلحتىالثغور،منكثيرعلىالكفاراستولى

.كثيرةبدعفيهجرتقدوكان،اللهشاءمنالمجاورينمنفيه

،غيرهوامالبنانجبلإما،البقاعهذهبعضيقصدمنذلكومن

يقصدأنويدع،وغيرهمالابدالمنالصالحينفيهأنلظنهلزيارتهإما

السفروأصل،العظيمالضلالمنأيضاهذافان،اللهسبيلفيللرباط
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والصلال.البدعمنهوبل،بهمامورولامشروعغيرالزيارةإلى

قاللنا.مشروعاذلكليسمعينقصدلغيرالسياحةوكذلك

منولاشيء،فيالاسلامأمرمنالسياحةليستأحمد:الامام

ليستالقرانفىالمذكورةوالسياحة.الصالحينولاالنبيينفعل

أزوجاضيرايتدلهوأنطلقكنإرربهؤعممى>:قالقداللهفان؛السياحةهذه

()1(.*ةوأت!راثيبسئسئحتنعبدتتينتقنسخمؤ!تام!فتصكن

هذهلهنيشرعلاالمؤمنينونساء!ي!النبينساءانومعلوم

بالجهاد)2(،وفسرت،بالصيامالسياحةفسرتقدولكن.السياحة

ع!ي!.النبيعنمرويوكلاهما

النبيعنجعدةبنيحيىعنديناربنعمروفرواه:الاولأما

!ه!يمرسلا.

"؛السياحةعنالنهي"باب)3(:سننهفيداودأبوفقالالثانيوأما

عبدالرحمن،أبيالقاسمعنالحارثبنالعلاءحديثفيهوروى

قال؟بالسياحةليائذن!اللهرسوليا:قالرجلاأنأمامةأبيعن

".اللهسبيلفيالجهادأمتيسياحة"إن:!ي!النبي

سبيلفيالجهاد:الأمةهذهرهبانية"إنروي)4(:أيضاوكذلك

النصارىأنكتابهفيذكرهماوأما،الإسلامفيرهبانيةلاإذ."الله

)1(

)2(

)3(

)4(

.5:التحريمسورة

1713(.1712-)4/كثيرابنتفسيرانظر

)2486(.برقم

مالك.بنأنسعن266()3/احمدخرجه
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.البدععنورسولهاللهنهانافقدالرهبانيةابتدعوا

يقولكانانهجابرعنوغيره)1(مسلمصحيحفيعنهوئبت

هديالهديوخير،اللهكلامالحديثأصدق"إن:خطبتهفي

".ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الاموروشرمحمد،

عنالترمذيصححهالذيالحديث)2(السننفيعنهوئبت

فقالبليغةموعظةع!اللهرسولوعظنا:قالساريةبنالعرباض

:فقالإلينا؟تعهدفماذامودعموعظةهذهكأن!اللهرسوليا:رجرا

اختلافابعديسيرىمنكميعشمنفانوالطاعةبالسمع"أوصيكم

تمسكوا،المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبستتيفعليكمكثيرا،

كلفانالا!مور؛ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابها،

".ضلالةبدعة

كما؟المبتدعةالعباداتمنورسولهعنهاللهنهىبمافكيف

نامالكبنأنسعن-لمسلمواللفظ)3(-الصحيحينفياخرجا

السر؟فيعملهعنالنبيازواجسألوا!صالنبيأصحابمننفرا

اللحم.اكللا:بعضهموقالالنساء.أتزوجلا:بعضهمفقال

:فقالعليهوأثنىاللهفحمد.فراشعلىأناملا:بعضهموقال

وأفطر،وأصوم،وأنامأصليلكنيوكذا؟كذاقالوااقوامبال"ما

مني".فليسسئتيعنرغبفمنالنساء،وأتزوج

)1(

)2(

)3(

.)867(برقم

44(.،)24ماجهوابن)2676(والترمذي)7046(داودابواخرجه

.(1041)ومسلم(05)63البخاري
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يسألونغغحي!النبيأزواجبيوترهطثلاثةجاء)1(:البخاريولفظ

نحنينو:فقالواتقالوها!كأنهمأخبروافلما؛!ح!النبيعبادةعن

احدهم:فقالتأخر؟وماذنبهمنتقدممالهغفرقد!يوالنبيمن

أبدا.الدهرأصومأنا:الآخروقالأبدا.الليلأصليفإنيأناأما

]فقال[:اللهرسولفجاء.اتزوجفلاالنساءاعنزلانا:الاخروقال

له،وأتقاكمللهلاخشاكمإنيواللهأماوكذا،كذاقلتمالذين"انتم

عنرغبفمنالنساء،وأتزوجوأرقد،وأصليوأفطر،أصوملكني

مني".فليسسنتي

اللهرسولرد:قالوقاصابىبنسعدعن)2(الصحيحينوفي

لاختصينا.لهاذنولو،التبتلمظعونبنعثمانعلى!ح!

رأىغحيطالنبيأنعباسابنعنوغيره)3(البخاريصحيحوفي

إسرائيل،ابوهذافقالوا:هذا؟ما:فقالالشمسفيقائمارجلا

:فقال،يصوموانيستظلولايجلسولاالشمسفييقوماننذر

".صومهوليمموليتحدلموليستطل،فليجلس"مروه

بالوفاءامرهبدعةهووماسنةهومانذرالناذرهذاكانفلما

اللهرضيعائشةعن)4(البخاريصحيحفيكما،البدعةدونبالسنة

نذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:قالأنهغحالنبيعنعنها

)1(

)2(

)3(

)4(

المذكور.الموضعفي

.(2041)ومسلم(7405)البخاري

.(4067)برقم

.(0067،)6966برقمي
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".يعصهفلااللهيعصيان

كفارةعليههلتنازعوالكن،الدينأئمةبينعليهمتفقوهذا

يفعله؟لاأنهعلىاتفاقهمبعدمشروعا؛ليسمانذرأويمين

وغيرهماوالشافعيحنيفةابيمذهبوهو،عليهشيءلا:فقيل

بالتكفير.لهأمرأنهوغيرهالحديثهذافيليسلأنه

لماأحمد،مذهبظاهروهو،يمينكفارةعليهبل:وقيل

هوِ)1(..
كفارةالنذر"كفارة:قالانهع!ي!النبيعنمسلمصحيحفيتبت

وكفارتهمعصيةفينذر"لا:قالانهعنه)2(السننوفي".يمين

".يمينكفارة

الضيام"أفضل:قالأنهع!ي!النبيعن)3(الصحيحفيثبتوقد

داودقيامالقياموأفضليوما،ويفطريومايصومكانداود،صيام

عنهاستفاضوقد."سدسهوينامثلثهويقومالليلنصفينامكان

فيالقرانوقراءةوالقيامالصياممداومةعننهىأنه)4(الصحيحفي

بهاللهبعثماتبينالتيالنصوصمنذلكوأمثال.ثلاثمنأقل

الدين"أحب:الحديثفيجاءكما.السمحةالحنيفيةمنرسوله

.(")السمحةالحنيفيةإلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عامر.بنعقبةعن)1645(برقم

وابن27(26،)7/والنسائي)1525(والترمذي)1525(داودأبوأخرجه

عائشة.عن)2125(ماجه

)9115(.ومسلم)1131(البخاري

.(9115ومسلم)5205(البخاري

.نحوهعباسابنعن)287(المفردالادبفيوالبخاري266()5/احمداخرجه
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لنوإنهمتينالدينهذا"إن:قالانه!ي!عنه)1(الصحيحوفي

من2وشيوالروحةبالغدوةواستعينوا،غلبهإلااحدالدينيشاد

ت!لغوا".القصدوالقصد،الدلجة

؛تطيقونماالعملمن"اكلفوا:قالانهعنه)2(الصحيحينوفي

تملوا".حتىيمللااللهفإن

كانتفمن،وفترشرةعامل"لكل:قالانهعنه)3(السننوفي

لفظ:وفيضل".فقداخطأهاومن،اهتدىفقدسنةإلىفترته

وإن،فارجوهوقاربسددصاحبها]كان[فان؛فترشرة"ولكل

".تعدوهفلابالأصابعإليهاشير

مررتإذا"إنك:الحديثهذاروىلماالبصريللحسنفقيل

ارادوإنما،ذلكيرد"لم:فقال؟إليكيشيرونالناسفانبالسوق

اللهرضيالحسنقالكماوهو".دنياهفيوالفاجردينهفيالمبتدع

عظيمواجتهادوحدةونشاطشدةلهيكونمنالناسمنفان؛عنه

:نوعانالفترةفيوهم.ذلكفيفتورمنلابدثم،العبادةفي

عنهنهيمايفعلولا،بهامرمايتركفلاالسنةيلزممن:منهم

حتئوآعبدرتك>:تعالىقالكما؛المماتإلىاللهعبادةيلزمبل

يجعللم:البصريالحسنقال،الموتيعني9بمإ<)4(،ااأفقينيأنك

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةابيعن6463()93،البخاري

عائشة.عن)782(ومسلم)6465(البخاري

واخرجه.غريبصحيححسن:وقال.هريرةابيعن)2453(الترمذي

عمرو.بنعبداللهعن188()2/احمد

.99:الحجرسورة
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.الموتدونأجلاالمؤمنينلعبادهالله

حتىدنياهفيفجورأودينهفيالبدعةإلىيخرجمن:ومنهم

كذاصارثمالدينفيمجتهداكانهذا:فيقال،الناسإليهيشير

إلىالشرعيةالعباداتعنعدل)1(منعلىيخافممافهذاوكذا.

مسعود:بنللهوعبدكعببنأبيقالولهذا.البدعيةالزيارات

(".بدعةفياجتهادمنخيرسنةفي"اقتصاد

رضيهريرةأبوروىقدبل،أفضلالجهادفجنسهذاومع

عيينةفيهبشعبع!اللهرسولاصحابمنرجلمر:قالعنهالله

هذافيفأقمت،الناساعتزلتلو:فقال.فأعجبتهعذبةماءمن

لرسولذلكفذكرع!،اللهرسولاستأذنحتىأفعلولن،الشعب

منأفضلاللهسبيلفياحدكممقامفإنتفعل"لا:فقال!جمصالله

ويدخلكملكماللهيغفرانتحبونالاعاما،سبعينبيتهفيصلاته

وجبتناقةفواقاللهسبيلفيقاتلمن،اللهسبيلفياغزوا؛الجنة

الناقة:وفواق.صحيححسنحديث:الترمذيقال")2(.الجنةله

الحلبتين.بينما

أييئلتلوكتم>:قولهفيعياضبنالفضيلقالهماالأمروجماع

أخلصهما!عليأباياقالوا،وأصوبهأخلصه:قال<)3(علأأسن

)1(

)2(

)3(

"بدل".:الاصلفي

.(165)0والترمذي524(،446)2/أحمداخرجه

.2:الملكسورة
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يقبل،لمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعملإن:قالواصوبه؟

خالصايكونحتى،يقبللمخالصايكنولمصواباكانواذا

السنة.علىيكونانوالصواب،للهيكونانوالخالصصوابا،

ولاصبحاعلأفليعملرئإءلقايرجواكانفن>:تعالىقالكماوهذا

عنهاللهرضيالخطاببنعمروكانإ**!()1(.رب!أحذابعبادةيشرك

خالصا،لوجهكواجعلهصالحا،كلهعملياجعلاللهم:يقول

شيئاهفيهلاحدتجعلولا

وهو،ورسولهاللهطاعةوهو،المشروعهوالصالحوالعمل

!ومق:تعالىقالمحسنا.بهالرجليكونالتيالحسناتفعل

وائخذحنيفاإئرهيصم!تبعوتحسنوهوللهوتجهه-أشلمممنديناأخسن

وهويسنللهوجهه-اشلممنبك>:وقال.2(()"*؟*ظيلاإبزهيصالئه

.*()3(يحزنو!ولاهمعلئهمولاخوفعندربهفله،أجربر

منالشرعيةالاعمالوسائروالجهادوالهجرةالرباطفيولابد

انهع!ي!النبيعن)4(الصحيحينفيكما،العملروحهيالتيالسنة

كانتفمن،نوىماامرىءلكلوإنما،بالنياتالأعمال"إنما:قال

هجرتهكانتومن،ورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرته

".إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةويصيبهادنياإلى

)2(

)3(

)4(

.011:الكهفسورة

.125النساء:سورة

.112:البقرةسورة

عمر.عن()7091ومسلم(أخرىومواضيع)5396البخاري
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يقاتلالرجل!اللهرسوليا:لهقيلأنهعنه)1(الصحيحينوفي

:فقال؟اللهسبيلفيذلكفايرياءويقاتلحميةويقاتلشجاعة

".اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل"من

لدينويونفتنةلاتكونحتىوقتلوهم>:تعالىقال

فاعلموأنوثواوإن؟3بصلإيغملونبمااللهفاناشهؤأفانلله!ل!

.2(()!صفيافصيرولقمالمؤكنعممولنكخاللهأن

لناويرضاهيحبهلماالمؤمنينإخوانناوسائريوفقناتعالىفالله

منلنايكرههماويجنبنا،والظاهرةالباطنةوالأعمالالاحوالمن

كله.ذلك

بعضا،بعضهمبقتالالمسلمونيتشاغلأنذلكمنوأعظم

وجرمويمنكقيسوغيرها،القبائلمنالاهواءأهلبينيجريكما

فيدعونللثغور،مجاورتهممعهؤلاء،وغيروجذامولخموتغلب

تعالى:قالكما-والآخرةالدنياسعادةهوالذيوالجهادالرباط

النصرإما:يعني()3(آلحمتمنيئنإضديإلابناتربصوتهلقل>

الذيوالاهواءالفتنبقتالويشتغلون-والجنةالشهادةوإما،والظفر

والاخرة.الدنياخسارةهو

"إذا]قال[:أنه!ي!النبيعنبكرةابيعن)4(الصحيحينوفي

)11

)21

)3(

)41

.الأشعريموسىابيعن41091(ومسلم74(ه81البخاري

.9304-:الأنفالسورة

.52:التوبةسورة

.)2888(ومسلم3(1)البخاري
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يا:فقيلالنار".فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى

علىحريصاكان"إنه:قال؟المقتولبالفماالقاتلهذا!اللهرسول

".صاحبهقتل

إلامموتنولاتقالهءحبماللهاتقواءامنواالذينيأيها>:تعالىقالوقد

الدهلغمتواذكروأتفرقواولاجميعاللهبحئلنضواوبرلمسلمونِوإشم

شفاعلىكنغإخونا-بنعمتهفاصبختمقلوصنبئهتفالفأغدآ2كنغإدعليكغ

!في*نهتدونلغلءايتهءلكغالئهيبينلككذ1منهافاثقذكمالنارمنحفرهص

وأولتكالمانكرعنوينهونبالمعروفويةمررزلخيزإلىيذعونأمةمنكمولتكن

ابيتتهمجامابعدمنواختلفواتفرفوا؟لذينتكونواولائر:*االمقلحونهم

اشودتالذينفاماوجئئودشوذوجؤتبيضيومبمأآعظيصعذابلهخوأولمك

كلءٌ!ه!،ِوِءِ!وء!2
لذينوأما!(صتكفرونكنختمبماالعذابفدودواإيمنكمبعدأكفرئموجوههم

.(*3<)1فيبهاخلدونهئمللهرتهةفقوجوههغ!تيضت ا

علىنبهناوإنما،الورقةهذهفيالبسطتحتمللاالفتياوهذه

الجامعة.النكت

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهلله)والحمد

تمت(.الرصيلونعماللهوحسبنا،وسلم

.201701-:عمرانالسورة)1(
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ف!يثلرحمفتجصأله

ووصيةونذوروقفمنالعقديةوالاموالالسلطانيةالأموال

شيئين:علىمبنيذلكفيالأصل،ذلكونحو

رسوليوسنةاللهكتابعليهدلبماالمسلميعلمأنأحدهما:

واستنباطا.نصاالمؤمنينوإجماع

الباطل،منالحقليعلم،والرعيهالولاةفيذلكمنالواقعويعلم

،الامكانبحسبالحقليستعمل،الباطلومراتبالحقمراتبويعلم

الحقين،احقالتعارضعند)1(ويرجح،الامكانبحسبالباطلويدع

الباطلين.أبطلويدفع

الفيء،:ثلاثةالشرعيةالسلطانيةالمشتركةالاموالإن:فنقول

ككتاب-الاموالكتبالعلماءصنفواذا.والصدقة،والمغانم

منللخلالو"الاموال"،زنجويهبنولحميدعبيدلابي"الاموال"

فيها.يتكلمونالتيالأموالهيفهذه-ذلكوغيرأحمد،جوابات

فيالمصنفةالكتبفيفيهاالكلاميجمعمنالعلماءمنوكذلك

وغيرهماالخرقيو"مختصر"للمزني"المختصر"فيكما،الاموالربع

"عن".:الأصلفي)1(
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الوصاياقسمقبليذكرونه،والصدقةوالغنائمالفيءقسمكتاب

فيالصدقةقسميذكرمنومنهم.الوقوفقسمبعدوالفرائض

طريقةهيكماالجهاد،فيوالفيءالمغانموقسم،الزكاةكتاب

الخراجيذكرمنومنهم.وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءمنكثير

كتابفي"السنن"فيداودأبوفعلكما،الامارةكتابفيوالفيء

.والامارةالخراج

اللهبكتابومصروفهامستخرجهاثابتةالثلاثةالاموالوهذه

بينفيهامتنازعمواضعوفيها،عليهمجتمعوأكثرها،رسولهوسنة

كتابهفياهلهاوذكرالاموالفيالزكاةفرضاللهفإنالعلماء.

!ووالنبي.)1(الاية(لمسبهينوللفمراءلصدقتنما!>:بقوله

وفرائضها،الزكاةنصبمنسنهبماالكتابأجملهماذلكمنبينقد

.بعدهمنخلفاؤهبهوعملمواضعها،منوفسر

وقسمها،رسولهوسنةبكتابهاللهأخلهاقد،المغانموكذلك

الكفارمنالمأخوذالمالوهي،الراشدونوخلفاؤه!اللهرسول

،الإسلامشريعةعنوالخارجينالمرتدينمنخذوما،بالقتال

وأنفالا.فيئاأيضاويسمى.ذكرهموضعهذاليسفتفصيله

،قتالبغيرالكفارمنأخذماوهو،الخاصالفيءوكذلك

لمج!ح!اللهرسولسنةفيقسمهوجرىالحشر)2(،سورةفياللهذكره

)1(

)2(

06.:التوبةسورة

.6-7الايتين
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بهويلتحق.عليهجرىالذيالوجهعلىالراشدينخلفائهوسنة

لاالتيكالمواريثالكفار،منتؤخذلمالتيالمشتركةالاموال

ونحو،معينمستحقلهايعلملاالتيالضائعةوالامواللها،وارث

المشتركة.الاموالمنذلك

بينالجامعينوالأمراءالعلماءمنالعدلأهلالرسولخلفاءثم

فييجتهدونقد-الراشدينكالخلفاء-العدلمعوالامارةالعلم

الاحكامفييجتهدونكماوصرفا،قبضاالأموالهذهمنكثير

سائغ،واجتهادهم،ذلكونحووالعقوباتوالاعمالوالولايات

الرجلاعتقدوإن،سائغةالاجتهادهذابمثلالمأخوذةوالأموال

ذلك،فيالمجتهدالامامعلىينكرأنلهفليس،ذلكبعضتحريم

الحاكمأعطاهماعلىينكرلاكما،باجتهادهأخذمنعلىولا

بالحكملهيباحهلولكنهذلكونحووالوقوفالفرائضفيبحكمه

روايتين.على؟الحكمقبلتحريمهاعتقدما

يجبالذيالمالالامامقسمفإن،القسمفييخرجوكذلك

الحاكم،فعلبمنزلةفهيذلكلغيرقسمتهوأما،كحكمههوقسمهعليه

فلاحكمالحاكمفعلوهل.اليتامىأموالوبيعالأيامىكتزويج

منغيرهاوينفذهحيىنقضهفيجوزغيرهكفعلهوام،نقضهيسوغ

وجهاد.فيها؟الحكام

ويحل،غيرهعلىحرامافليس،عليهحرامهوقلنا:إذاثم

ذلكونحوواتهاببابتياعمنهيأخذهأن-بتأويلغيرهأخذهإذا-له

أولىبالتأويلالمسلمقبضهمافإن،الصوابهوهذاالعقود.من
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كانوإذا.بالتأويلوالذمةالحربأهلمنالكفاريقبضهممابالاباحة

القبضبعدإليناتحاكموالوأسلمواإذاخلهيعتقدونفيماالكفار

المسلمينمنقبضهلمن5وحللنا،يدهفيهولمنبالاستحقاقحكمنا

فيمتأولهوفيمافالمسلم،إسلامهبعدلهوحللناه،بمعاوضةمنه

وأنفيه،معاملتهتحلأنأولىقبضهاذاوتقليدباجتهادحكمه

وأنأولا،اعتقدهالذيالقولعنذلكبعدرجعإذالهمباحايكون

حاكم.بهحكملوكما،القبضبعدبهلهيحكم

فيهاوذكرت،الموضعهذاغيرفيالمسألةهذهذكرتوقد

لاوالتحريمالايجابحكمأنعلىبناء،ذلكأصحهماروايتين

عليهيجب]لا[وأنه،الخطاببلوغبعدإلاالمكلفحكمفييثبت

المحرماتمنقبضهمارذولا،بتأويلالواجباتمنتركهماقضاء

أعذر.ذلكفيالمسلمفان،وأولىالاسلامبعدكالكفاربتأويل

الحقإلىالرجوععنالتأويلأهلكتنفيرالاسلامعنالكفاروتنفير

والمقاسمات.والمعاوضاتالانكحةفيوهذا.الخطأذلكمنوالتوبة

النفوسمنالعدلأهلعلىالبغيأهلتلفهماوكذلك

لقولالموافقالمذهبظاهرفيضمانهعليهميجبلا،والاموال

كما،فوليهأحدفيوالشافعيحنيفةأبيقولوهوالعلماء،جمهور

وقعب:الزهريقال.والتابعينالصحابةمنالسلفعليهأجمع

وأدمكلأنفأجمعوا،متوافرونمحك!يماللهرسولوأصحابالفتنة

متأولون،لأنهموذلك.هدرفانهالقرآنبتأويلأصيبفرجاومال

الأمر.نفسفيحرامافعلوهماكانوإن
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كاهليضمنونلاأنهمأصحهما،روايتانايضاالردةأهلوفي

بكرأبيعلىعنهاللهرضيالخطاببنعمربهأشاركما،الحرب

قتلاكم،ندي)1(ولاقتلاناتدوا:الردةلاهلقاللما،عنهاللهرضي

علىدل.واستشهدوااللهسبيلفيقتلواقوملانهملا،:عمرفقال

قصةفيع!اللهرسولوسنةالخطا،عنعفوهفياللهكتابذلك

وابي)4(حاتمبنوعديياسر)3(بنعماروقصةزيد)2(بناسامة

...ص!ه(
دلك.وعيردر

عقدفياثنانتحاكمولو،ملكهفيهمتأولابعقدالمسلمقبضهفما

التقابض.ذلكعلىيقرهماأنللحاكمفينبغيالقبضبعدصحتهاعتقدا

لمنأحمدأمرولهذا،الوجهبهذاقبضهفيماالمسلممعاملةويجوز

كانبعدوكلمااخر،وبينهبينهيكونأنوقتهفيالسلطانيعامل

ماتقليدأوباجتهادالمعاملةمنيستحلقدلهمالمباشرلانأجود،

حينئذءللمستفتيحلبتأويلهالمباشرقبضهفإذا،المستفتييستحلهلا

وخذوابيعهاوالوهم:والخنزيرالخمرفيعمرقولهذاونطير

الخمربيعلهيحللاالمسلمفاننتم)6(.تبيعوهاولااثمانها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".نؤدي..."تؤدوا:الأصلفي

اسامة.عن)69(ومسلم)9426(البخاريأخرجها

عمار.عن)368(ومسلم(أخرىومواضع)338البخارياخرجها

.عديعن()0901ومسلم)1691(البخاريأخرجها

عن(171/)1والعسائي(12)4والترمذي333()332،داودأبواخرجها

ذر.بي

)6/23(.عبدالرزاقاخرجه
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دينه.فيبتأويلهباعهممنذلكثمنقبضلهويحلوالخنزير،

أحمد.لقولمأخذفهذا.أولىبتأويلقبضالذيفالمسلم

قبضفالمشتريالمغصوبباعإذاالظالمأن:ثانمأخذوله

فيهافالعوض،الملكمجهولةبأيديهمالتيوالأموال،مالهعوض

يقبضولم]ماله[،عوضقبضممنقبضفالمستفتي.كالمعوض

.الفتاوىفيجواباتيفيفروعالقاعدةولهذه.الغيرمالنفسقبضممن

ذلك-وغيروالخراجالزكوات-الحقوقمنالامامقبضهوما

طاعةيجبكمافيه،طاعتهوجبتتقليدأواجتهادمنبتأويل

ماأخذأوالقيمةأخذطلبفإذا،فيهالمتنازعالحكمفيالحاكم

بماالمسلمذمةوتبرأ،ذلكفياطيعذلكونحوالفرائضعنفضل

ذلك.منيدفعه

الصواب؟فعلهلويجزئهلاانهيعيقدكانإذاذلكيجزئهوهل

الكبيرأوالقيمةأخذلوأنهالخلطةفيأصحابناذكركما،يجزئهأنه

واطلاقهم،بذلكالاخرعلىالخليطينأحديرجعفإنهالصغيرعن

ء.يجزىأنهيقتضي

المأمومفإن،الصلاةالبدنيةالعباداتمسائلمنهذاونطير

لاالمأمومكانوانالاجتهادفيهيسوغفيماالإماممتابعةعليهيجب

إلىالجنازةتكبيرفيزاداوالفجر،فيالإمامقنتلوكما،يراه

دونالمأموممذهبفيشرطأوبركننالصلاةفيأخللولكن.سبع

بعضمنالزكاةإخراجإجزاءيشبهوهو.الخلاففيهافهذهمذهبه

له،بذلهاهووإنماالزكاةمنهيطلبلاالامامكانإنلكن،الوجوه
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الامامكانوان؛حلفهصلاتهنظيرفهذا،باجتهاده)1(الإمامفقبضها

ماحلفهيصفيأننظيرفهذا،طاعتهيجببحيثالزكاةمنهيطلب

إذاولهذا.ونحوهماوالعيدينكالجمعة،غيرهخلففعلهيمكنهلا

الصلواتهذهفعليجبفإنه،الفاسقخلفالصلاةتصحلاقلنا:

وبالإعادةحلفهالصلاةبفعلفالامر.روايتانالاعادةوفي،حلفه

وبالاعادة.الزكاةبإيتاءالامريشبه

ءيجزىأنهالصحابةعنالمأثورالسنةأهلفمذهبهذاومع

أخذهامعفإجزاؤهاقسمها،فييجورالذيالامامإلىالزكاةدفع

،المصارفغيرفيصرفهايجزئهلاالمالربكانوإن،أولىبالاجتهاد

خلفهم.وبالصلاةإليهمالزكاةبدفعالأمرالصحابةعنالمأثورلكن

.أسوغفهذاذلكساغفاذاشد،الزكاةفيوالمفسدة

الزكاةدفعمنولا،بإعادةحلفهمصلىمنيأمروالموالسلف

منإن"السنة")2(:فيرسالتهفيأحمدقالولهذا،بإعادةإليهم

حجةعليهفالمتفق،واحدةالمسألتانلكن.مبتدعفهوالجمعةأعاد

،النزاعصورةفيماالوفاقصورةفيوتخرج،فيهالمختلفعلى

بنكعبيد،الزكاةإليهميدفعلاأنهإلىذهبواالسلفمنطائفةفإن

اللهرضيالمؤمنينأميرهوالخطاببنعمروكان،وغيرهعمير

فيهاوعدل،الأموالوكثرت،زمنهفيالرعيةانتشرتالذي،عنه

،عنوةفتحهماعلىالخراجفوضع،للحقتابعاراشداباراصادقا

)1(

)2(

الاجتهاده"."فقبضها:الاصلفي

244(.)1/"الحنابلةطبقات"ضمن
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وللذزية،للمقاتلةالعطاءديوانووضعونحوها،السوادكأرض

ظن--فيماثابتبنوزيد،الخراجعلىحنيفبنعثمانوكان

"الخراج"ديوان:معروفةالتسميةهذهزالتوماالعطاء.ديوانعلى

كديوانالعطاء"و"ديوان؛السلطانيةالاموالمنالمستخرجوهو

ذلك.ونحوالنفقاتوديوانالجيش

،واصطلاحاتعاداتذلكفيودولهمالملوكمنالامورولولاة

للقضاةكما،محرموبعضها،فيهمجتهاوبعضها،مشروعبعضها

السنة،كأهلوالعدلالعلمأهلمنهومنمنهم،والمشايخوالعلماء

كأهلوظلمجهلأهلومنهم؛أخربدوالاجتهادتارةالنصفيتبعون

والجورالجهلوذوي،والعباداتالمقالاتذويمنالمشهورةالبدع

.والولاةالقضاةمن

الاستقامةغايةفيعنهمااللهرضيوعمربكرأبيسيرةوكانت

أهلعنفصلافيهمايطعنوانالخوارجيمكنلمبحيثوالسداد،

الراشدينالخلفاءمنفهماعنهمااللهرضيوعليعثمانواما.السنة

والرشادوالهدىوالعدلالعلمسيرةوسيرتهما،المهديينوالائمة

جتهدفيماوالمجتهد،فيهمجتهانوعفيهمالكنوالبر،والصدق

له،مغفوروخطؤهاجر،فلهاخطاوإن،اجرانفلهاصابإنفيه

وأعظم.أعظمالخلفاءفاجتهاد

والتخصيصالمالقسمبعضفياجتهادمنهفحصلعثمانوأما

والعلماءمجتهد،عنهاللهرضيفيهاهوالعقوباتبعضوفي،به

حصلعنهاللهرضيوعلي.يراهلامنومنهم،رايهيرىمنمنهم



رأيه،يرىمنمنهموالعلماء،القبلةأهلمحاربةفياجتهادمنه

الأمةمنومنزلتهما،ثابتةفامامتهماحالوبكل.يراهلامنومنهم

وعلىعثمانعلىخرجواالذينالخوارجالبدعأهللكنمتزلتهما،

رسولهوسنةاللهكتابعلىحاكمةوأهواءهمآراءهمجعلواعلي

وغيرالدماءوسفكالفتنةبذلكفاستحلوا،الراشدينالخلفاءوسيرة

.المنكراتمنذلك

الاموالقبضتفاصيلفيفلهمالراشدينالخلفاءبعدمنوأما

متنوعة:طر!ت)1(وصرفها

الراشدينهوالخلفاءوالسنةللكتابموافقمنصوصحقهومامنها

الوجوبيسقطوقدالعلماء،بينيسوغاجتهادهوماومنها

ذلك.تفصيلموضعهذاوليس،بأسبابالمحظورويباجبأعذار،

وتقصيرالمجتهدمنلعدوانصدورهلكناجتهاد،هوماومنها

وهذا.وسيئةحسنةفيهفاجتمعت،الهوىفيهالرأيشاب،منه

جدا.كثيرالنوع

.محرمفعلاوواجببتركفيهشبهةلامحضةمعصيةهوماومنه

الحكممنتصرفاتهمعامةفيموجودةالاربعةالانواعوهذه

يوافق،لاأوالخلفاءسنةيوافقنإما،ذلكوغيروالعقوباتوالقسم

المجتهدينالعلماءكعذرفيهمعذورايكوننإمايوافقلاوالذي

"طريق".:الاصلفي)1(
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ناإماشرعياعذرافيهمعذورايكونلاوالذي،كذلكيكونلااو

شبهةفيهيكونلاأووالعدوانالتقصيرمعواجتهادشبهةفيهيكون

تأويل.ولا

وظفواالعباسيةالدولةوصدرالأمويةالدولةفيأنأعلمولم

فيمشروعةهيالتيالوظائفغيرمنهمتؤخذوظائفالناسعلى

ومصارفها،وصفاتهاأنواعهافيوقدالتغييركانوان،الأصل

دولةفيكانفلما،العمريالخراجعليهمخارجةالسوادكاننعم

تعدلالمقاسمةوجعل،المقاسمةإلىنقله-أظن-فيماالمنصور

السائغةهالاجتهاداتمنوهذا.بخيبرع!ي!النبيفعلكماالمخارجة

بل،قديمفهذابهاوالمحاباةبالامواللأمورولاةاستئثاروأما

تلقونيحتىفاصبروا،أثرةبعديستلقون"إنكم:للأنصارع!ي!قال

غيرفيبعدهالأمراءبحال!يمالنبيأخبروقد")1(.الحوضعلى

وأمروالقتالالحربأمرفيالمطاعينهمالخلفاءوكان،حديث

ونوالبوعمال،الحروبعلىونوابعمالولهم،والأموالالخراج

.الخراجولايةوهذهالحربولايةهذهويسمون،الاموالعلى

العباسيةالدولةأثناءإلىالأمرينفيعنهمينوبونالكبارووزراؤهم

وزرائهموامرالعباسبنيخلافةامرضعففانه،الثالثةالمئةبعد

النوابمنقومعليهموعصى،الأموالبعضوضيعت،جرتبأسباب

بنأسيدعننسعن)1845(ومسلم،انسعن)3937(البخارياخرجه)1(

حضير.
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ثابتبنسنانبنثابتفذكر.والاموالالرجالفيجرىبتفريط

وثلاثوعشرينأربعسنةفيأنه")1("التاريخمنعلمتهفيماقرةبن

الخراجوأعمالالجيشورئاسةالامارةالخليفةالراضيفوضمئة

أميروجعله،رائقبنمحمداسمهمقدمإلىالمملكةسائروتدبير

يكنولم،المملكةمنابرسائرعلىلهيخطببأنوأمرالامراء،

ذلك.منشيءذلكقبل

فيينظرالوزيريكنفلم،الوزارةأمرذلكقبلوبطل:قال

الوزارةاسمغيراسملهكانولا،الدواوينولاالنواحيمنشيء

ومنطقة،وسيفبسوادالسلطاندارالمواكبأيامفييحضروأن،فقط

ينظرونالوزراءكانفيماينظرانوكاتبهرائقابنوصارساكنا.ويقف

أموالوصارت،رائقابنبعدالامارةتقلدمنكلوكذلك،فيه

منها،وينفقونفيهافيأمرونالامراء،خزائنإلىتحملالنواحي

.الاموالبيوتوبطلت،يريدونماالسلطانلنفقاتويطلقون

علىوغلبوا،الاعاجمبويهبنيدولةحدثتذلكبعدإنهثم

إلىعاممئةمنقريباوبقوا،عليهكانعماالامروازداد،الخلافة

السلاجقةدولةحدثتنحوهاأوسنةثلاثينمنبنحوالرابعةالمئةبعد

أيضا.الخلافةعلىوغلبوا،الاتراك

كما-وزرائهمتدبيربحسنالعباسبنيدولةتقوىأحياناوكان

الشريعة،واتباعالعدلمنيفعلونهبما-هبيرةابنوزارةفيجرى

69(.،59)15/"والنهاية"البدايةوانظرإليعا.يصللم)1(
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والخطبةالسكةيعطونهمالنواحيملوكوكانالجهاد،منبهوينهضون

الحروبوإمارةالولايابفاما.الشفاعةقبولتشبهيسيرةوطاعة

الخلفاء.أمرعنفيهخارجينفكانواوإنفاقهاالاموالوجباية

وذللشريعةالمتبعالعدلفمنهم،تختلفالملوكسيرةوكانت

بنمحمودالدينكنور،وللعدلللجهادالمقيم،والامانةالقوة

لامرالمعظمالمسلمالملكومنهمومصر؛والجزيرةبالشامزنكي

شرحها.يطولاقسامذلكغيرومنهم؛الدينكصلاح،ورسولهالله

يسرفمنوالوزراءالملوكفمن،الوظائفوضعفيهموهكذا

علىويجري،قبلهفعلبمايستنمنومنهم؛وجبايةوضعافيها

يجتهدمنومنهم؛الرابعالقسمعلىقبلهوالذيهوفيجري،العادة

اتباعيقصدمنومنهم؛الثالثالقسميشبهملكيااجتهاداذلكفي

الكلفاسقطلماالديننورفعلكمايخالفها،ماوإسقاطالشريعة

،والجزيرةومصربالشامتوجدكانتالتيللشريعةالمخالفةالسلطانية

وقمعالبلادوفتح،البركاتاللهوزادجدا،عظيمةأموالاوكانت

واحسانه.عدلهبسببالعدو

اللهرسولسنةفياصللهاليسالتيالسلطانيةالوظائفهذهثم

للشريعةالمصنفونالعلمهلذكرهاولا،الراشدينحلفائهوسنةع!ييه

حتى،المسلمينعندحرامهيوالراي،الحديثمنالفقهكتبفي

هذاومع)2(.فقال،ذلكعلىالمسلمينإجماعحزم[)1(ابن]ذكر

البغدادية.النسخةمنالزيادة)1(

121(.)ص"الإجماع"مراتبوانظر.النمقالمؤلفينقلولم،الأصلفيكذا)2(
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واتفق،دينيعلميواجتهادبتأويلوضعهبعضهاوضعمنفبعض

ووزرائه،الوقتذلكعلماءبعضمنوالرأيالفتوىذلكعلى

وأعادوا،العباسيةالخلافةونصرواالسلاجقةدولةقامت]لما[فانه

البدعأهلمنمصرأمراءكانأنبعدبغداد،إلىالقائمالخليفة

شعاروأظهروابغداد،عنوأخرجوهقهروهقدالروافضأولئك

نصففيالبساسيريفتنةتسمىالتيوهي،الإسلامبلادفيالبدع

أمور:حدثت=الخامسةالمئة

المدارسوهي،عليهاالوقوفووقفوالخوانقالمدارسبناء:منها

ذلك.وغيرالشيوخشيخكرباطوالرباطات،وغيرهبالعراقالنظاميات

إلىالامروانتقالالمغربمنالأمويةالدولةذهابومنها:

الطوائف.ملوك

فيالا!مم"غياثسماهللنظامكتاباالجوينيالمعاليأبووصنف

إليهاالحاجةعندالوظائفوضعفيقاعدةفيه)1(وذكرالبهلم("،التياث

أعظممنهوبل،واجبوالاموالبالنفوسالجهادفإنللجهاد،

،الجيوشبهاتقامبأموالإلاالجهادحصوليمكنولا،الدينواجبات

بأموالهم،ولابأنفسهملاجاهدوالماباختيارهمتركوالوالناسأكثزإذ

وأعدومنعظيمفتقيحدثحتىوتحصيلهاالاموالجمعتركوإن

للحاجة.ويرصدالاموالتجمعأنفالرأي.وتضييعاتفريطاكانخارجي

ويحصلضرر،بهايحصللاراتبةوظائفتوظفانذلكوطريق

بعدها.وما283ص(1)
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نألابدالراتبةوالوظائفالجهاد.إقامةمنالمطلوبةالمصلحةبها

،والاملاكالمعاوضاتعلىوظفوهافتارة،العاديةالامورعلىتكون

والثماروالحبوبالدوابفيوالمشتريالبائععلىيضعواأنمثل

علىواماالمبيعمقدارعلىإمامقدارا،والثيابالاطعمةوسائر

علىويضعوا،والاجاراتالجعالاتعلىويضعوا،الثمنمقدار

الزكاةيشبهتارةوضعوهماوكان،الشرعيالخراججنسمنالعقار

الخراجيشبهوتارةمقدار؛علىالعامفييوجدكونهمنالمشروعة

.والحربالذمةأهلتجارمنيؤخذمايشبهوتارة؛الشرعي

البغاياومهورالخمورأثمانعلىفيضع،يعتديمنومنهم

يضعمنومنهم،المسلمينبإجماعمحرمأصلهمماذلكونحو

تارةوالأجورالأثمانفانوالنساء،الرجالمنالمغانيأجورعلى

الاثمانكغالبفيها،الظلمالمحرموانمانفسها،فيحلالاتكون

ومهورالخموركأثمانحراما،نفسهافيتكونوتارةوالاجور،

ذلكابنهوضعهقدبالشامالعادلالملكموتبعدوكانالبغايا.

،السلطانجهةمنممنوعغيرفبقي،والفواحشالخمر)1(دارعلى

مئة[.]وستعشرةخمسسنةذلكوكان،الوظيفةمنعليهلهلما

،المشرقبأرضجنكسخانالمغلدولةظهرتالوقتذلكوفي

مملكةفيبمصرالنصارىوظهرت،الإسلامأرضعلىواستولى

)2(الخطيبابنكبحوثوالعباد،العلماءفيبدعوظهرت،الافرون

الخمر"."ودار:الأصلفي)1(

والفلسفية.الكلاميةالرازيكتباي)2(
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وبعضاليونسيةوخرقةالعربيابنوتصوف)1(العميديوجست

ذلك.وغيروالعدويةالاحمدية

فإن،الرابعأوالثالثالقسممنهذاانذلكفيالامروحقيقة

بتقصيرومقرونبهوىمشول!الاصلفيفهوباجتهادصدرإذاهذا

الرعية،أكثرمنأيضاصادرالعدوانأوالتقصيروإن،عدوانأو

عليهم،التيالواجباتأدوالماتركوالواكثرهمأومنهمكثيرافان

بالأنفسالواجمماوالجهادالواجبةوالنفقاتالواجبةالزكواتمن

يقبضونهبماأكثرهمأوالولاةمنكثيرمنصادرأنهكما،والاموال

ماأيضاويتركون،مصرفهغيرفيويصرفونه،حقبغيرالأموالمن

لأ.المنكرعنوالنهيبالمعروفالامرمنيجب

الحروبمثل،الفتنمسائلمنهيوصرفهاالاموالهذهفجمع

ومعاصيطاعاتعلىمشتملةوهيهواء،وبآراءالامراءبينالوافعة

هوىبغيروتارةبهوىتارةفيهامجتهدوأمويى،وسيئاتوحسنات

الاعتقاداتمنوالمذاهبالطرائقنظيرعمليا،أواعتقاديااجتهادا

وما،والأخلاقوالعباداتالزهاداتوأنواع،والأحكاموالفتاوى

والفروعالاصولفيوالدينالعلمأهلبينالنزاعمسائلمنذلكفي

،وسيئاتحسناتعلىمشتملةأيضافانها،والأحوالوالعبادات

هوىبغيروتارةبهوىتارةفيهامجتهدوأمور،ومعاصيطاعات

عمليا.واعتقاديااجتهادا

فيهاوقلدهابتكرهاطريقةوهي،والخلافالجدلفيالعميديطريقةأي)1(

.المتأخرون
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وأتحريمهأوبوجوبهالشرعيالدليلشهدماأنفالواجب

الشريعة،توجبهبماوالاموالالرجاليعاملثم،بهعملإباحته

وجمشى،محرمفعلاوواجبتركتضمنوان،عنهعفتعمافيعفى

وهذه.مرجوحةومفاسدسيئاتفيهكانوان،عليهأثنتماعلى

الذيالحديثفيداحلةوالاموالوالاعمالالاقوالفيالمشتبهات

)1(الصحاحفيالمشهوربشيربنالنعمانحديث،الاسلاممبانياحدهو

أمورذلكوبين،بينوالحرامبين"الحلال:قالأنهع!يمالنبيعن

استبرأالشبهاتتركفمن،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهات

كالراعي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن،وعرضهلدلمحنه

حمى،ملكلكلوإنالا،فيهيقعانيوشكالحمىحوليرعى

لهاصلحصلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا.محارمهاللهحمىوإن

".القلبوهيألاالجسد،سائرلهافسدفسدتواذاالجسد،سائر

والعملالطيباتمنوالشربالأكلالحديثهذاضمنفإنه

واضلو]صخلحا<)2(،الطينتمن>!طوا:قولهفيبهامركما،الصالح

المخرجهريرةأبيحديثفيكما،والمؤمنينالمرسلينبهأمرإذ

هوالذيالمنكروتركالمعروففعلوذكر)3(.مسلمصحيحفي

بألمعروف>يأمرهم:قالكما،والحراموالحلالوالجسدالقلبصلاح

.(لخنئث()4اعاتهصويحرملطينتلهوويحللمنكرعنويئه!هتم

)9915(.ومسلم(أخرىومواضع)52البخاري)1(

.51:المؤمنونسورة)2(

.()1501برقم)3(

.157:الاعرافسورة)4(
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نأعلىذلكفدل،الناسمنكثيريعلمهالاالشبهاتأنوذكر

حقهفييبقلمالشبهاتلهتبينتفمنيعلمها،منالناسمن

منوالاشتباهالتبينإذ،شبهةحقهفيفهيلهتتبينلمومن،شبهة

الاخر.علىمشتبهالشخصمتبيناالشيءيكونفقد،النسبيةالأمور

المأمورفيتكونقدوالشبهات،الشبهاتتركالحزمأنوبين

،التركهذاوقيالفعلذلكفيفالحزم،المنهيفيتكونوقد،به

جدا،المشكلهوفهنامحرمأوواجبهوهلالأمرفيشكفاذا

إلابتحريمهولابدليلإلابوجوبهيحكمفلا،الاعتقاداتفيكما

ليسإذاعتقادا،كانوانمحرماولاواجبالايكونلافقد،بدليل

صوابإماالاعتقادبل،الخلقعلىاللهأوجبهمطلقاعتقادكل

لمأشياءعناللهعفاقدبل،اللهحرمهخطأكلوليسخطأ،وإما

أعلم.والله.يحرمهاولميوجبها

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وعونهتعالىاللهبحمد)تم

عشرةأربعسنةالمكرمشعبانمنعشرخامسقي،وسلموصحبه

(.ضريحهونورروحهتعالىاللهقدسعمرأبيبمدرسة،مئةوثمان
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.......الرسلمنفتراتالاوقاتبعضفييحصلقد-

.........الحجةبهتقوممنالدعاةمنالفترةفييبقى-

دينبأصولالمتمسكونمنهم:قسمان-الصابئون

..........................والكفارالانبياء،

....الانبياءباتباعفهوالاخرةسعادةيهحصلهدئ-كل

يشاء،منبهاللهيختصنوع:نوعانآدمبني-علوم

.............................مهنتركونوع

......مكتسبوعملىعلميكمالالفلاسفةعندالنبوة-

................القياسفيالعلمانحصارزعمهم-

...بالاثارعلمهموضعفالقياسعلىالمتكلميناعتماد-

..........................بالقياسالمقصود-

........العقليبالقياستعلملاسبحانهالربخواص-

.......هوالوحيالقياسبينالتوفيقفيالناسمذاهب-

........................الاثارأصحابمنهج-

................المناظرةحكايةفيالمؤلفقول-

أوجهثلاثةمنالمؤلفكلامعلىالمتكلمينأحداعتراض-

.................مقامينفيعليهالمؤلفجواب-
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000000046واردةليستالاسئلةهذهأنبيانفي:الاولالمقام-

000000000046.الدعاويدونالادلةعلىيردبالموجبالقول-

أهليخالفالذيالتأويلمنالمتكلمونيقوله-ما

000000000000000000000000000000056باطلالحديث

86ثلاثالحديثأهلالمتكلمونفيهاخالفالتيالمسائلأمهات-

00096بصورةعليناينقضحتىباطلتاويلكلإن:نقللمنحن-

تأويلعنتصانأنهاالحديثهلوالسلف-مذهب

000000000000000000000000000007.تعطيلإلىيفضي

00000000000500000000000000000007بالتعطيلالمراد-

المحدثينمنالمعتبريناناسلم"لا:المعترضقول-

000000000000000027"المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعوا

0000000000000000000000000000027عليهالمؤلف-رد

027تأويلاتهالآخرعلىيردمنهموكل،مختلفةأنواعالمتكلمون-

00000000000000000000000000000037ذلكعلىأمثلة-

00000000000000057.؟المعترضقولفي"المعتبر"معنىما-

000000000000000057.المؤلفعندالحديثبأهلالمقصود-

67عندهالعلميةالقواعدوعلىعندهمنبدليلفتاولتاولمن-كل

كل:يقولأنيمكنهلا("مصيبمجتهد"كلقال-من

000000000000000000000000000000087مصيبمتاول

المتكلمينمنصنفابالمعتبرينالمعترضأراد-إذا

000000000000000000000000087وجوهمنعنهفالجواب

00000000000097التأويلفياصنافثلاثةالاشعريأصحاب-

علىحملناهالمنعظاهرهمانقل"فإن:المعترض-قول

000000000018"العلميةالقواعدغيرعلىأودليلبغيرالتأويل
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.......................وجوهمنعليهالمؤلفرد-

يشهدتاويلاحرممعتبراأناسلم"لا:المعترضقول-

..........0000000005"إليهالحاجةعندبصحتهالعقل

.......................وجوهمنعليهالمؤلف-رد

...........التأويلإلىالحاجةفيالمتكلمينرأيتقرير-

.............................عليهالمؤلفرد-

.....كذلكتكونلاوتارة،واردةموجهةتكونتارةالاسئلة-

............................الوسيلةفيقاعدة)2(

الأئمة،أكابرمنجماعةنقلهاأقوالاعابفيمن-مسألة

واستخفافاالصالحيناللهبعبادتنقصافيهاأنوزعم

................................البيتبحرمة

..............استخفافولاتنقصفيهاليس:الجواب-

.......؟اللهوبشعائربالصالحينمتنقصاالشخصيكونمتى-

..............................ذلكعلىأمثلة-

...الرسولشرعهكمافيهاللهيعبدأنالبيتتعظيمتماممن-

دده،إلايعبدلاأن:أصلينعلىمبنيالاسلام-دين

...........................شرعبمايعبدوأن

...........الأسودالحجرفيالمشهورعمرقولمعنى-

.....الطواففيالمناكبعنوالإبداءالرملفيعمرقول-

إلاوالتقبيل،اليمانيينبالركنينإلاالتمسحيشرع-لم

.............................الأسودللحجر

يستلمولا،والصالحينالأنبياءقبورمنشيءيقئل-لا

...............................بهيطافولا

.مفترىكذب"بهاللهلنفعهبحجرظنهأحدكماحسن"لوحديث-
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83

83

87

79

99

99

99

01



00000000000000000000004الاصنامعتادقولمنهذا-

0000000000000000000000005بربهظنهيحسنالمؤمن-

00000000000000006الرسولتوقيفعلىمبناهاالعبادات-

هذاأنفزعموالصالحينالانبياءفيالغلوعننهي-من

006والمشركينالنصارىجنسمنفهوبهمواستخفافتنفص

دعاهمأولهمسجدأومساجدقبورهماتخذ-من

0000000000000008مبتدعمشركفانهمماتهمبعدوسألهم

00008يطاعأنللرسولوجعل،وحدهلتهالعبادةأنواعجميع-

علىالمبنيةالمساجدفىالدعاءأوالصلاةقصد-من

000000000000000000000008ضالمخطىءفاتهالقبور

000009.اليمانيينالركنينغيرويقبليستلمأنلاحديشرعلا-

00000009حاجةويسألهغائبااوميئايدعوانلأحديشرعلا-

حياتهمفيوالصالحينالنبيمنوالشفاعةالدعاءطلب-

00000000000000000000000000000000009مشروع

0000000000000000000.البابهذافيالواردةالاحاديث-

0000001بدعائهبلبذاتهتوشلاليسحياتهفيبالنبيالتوسل-

000000000000001معناهوبيالىالاعمىحديثعلىالكلام-

كانالذيبهالتوسلهووشفاعتهبدعائه-التوسل

00000000000000000000004ويفعلونهيعرفونهالصحابة

00000000000004!ماالنبيبذاتالتوسلفيالعلماء-كلام

نإالرسولاستثنائهفيعبدالسلامبنالعزقول-نقد

000000000000000000000000005الاعمىحديثصح

0000000000000000005ذلكفيأحمدالامامعننقلما-

اليمينينعقدلاأنهعلىوالخلفالسلف-جمهور
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01
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11

11

11

11

11
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3(

4(

...................غيرهمولاالانبياءلا،بمخلوق

...................الشركبابمناللهبغيرالحلف

.......وغيرهمالأنبياءبهيسوىأوبهيشركانيجوزلا

ط!ئص.النبيفيوالغلوبهالشركعنالنهيفيالواردةالنصوص

يفعلأنيجوزفلاالربخصائصمنكانماكل

...................غيرهمولاالأنبياءلا،بمخلوق

وطاعته.وتصديقهبالرسولبالإيمانهوإنمااللهإلىالتوسل

الانبياءمنباحدالاقساملامتهع!يماالنبييشرعلم

..........................اللهعلىوالصالحين

..ويعادونعليهويوالونبدعةيبتدعونأنهمالبدعأهلشأن

......والسنةالكتاببهجاءالذيالحقيتبعونالسنةأهل

................(اللهكلاممسألة)فيالأزهريةالفتيا

.محذوراتفيوقع،"اللهكلامعنعبارةالقرآنإن":قالمن

القائمالمعنىعنالعبارة"هوقولهمفيخطئهمبيان

..........................وجهينمن"بالذات

.............كلابابن:الإسلامفيهذاقالمناول

................0055الاشعريبالعبارةقالمنأول

.الأشعريقولخلافالقرانفيالأئمةوسائرالشافعيمذهب

.....وضلغلطفقد"اللهكلامحكايةالقران"إن:قالمن

.......................اللغةفي""الحكايةمعنى

............................الخضرفيفتوبد

..والصحابةع!يمأالنبيعنصحيحخبرالخضرحياةفيليس

كلوإلياسالخضراجتماعفييروىالذيالحديث

............................صعي!...عام
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00004معهوجاهدبهمن1ومج!ي!بالنبياجتمعلكانحياكانلو-

000005نقلهعلىوالهممالدواعيلتوفرتبهاجتماعهوقعلو-

هوالدجاليقتلهالذيالرجل"إنقال:من-قول

000000000000000000000000005لهاصللاالخضر"

06للمسلمينمنفعةصحتهابتقديرالخضربحياةالعلمفي-ليس

000000000000000000000009معاويةبنيزيدفيسؤال(ه

0000001يزيد؟اسمهمنالصحابةفيوهلصحابيا؟كانهل-

00000000000000000000001.الصحابةمنيكنلميزيد-

0000000000001.الصحابةمنكانسفيانأبيبنيزيد-عضه

ووصاه-للجيشأميراسفيانأبيبنيزيدبكرأبو-جعل

0000000000000000000000000000003معروفةبوصية

00000000004الشامعلىالخطاببنعمرنؤابمنكانثم-

00000000005عمرخلافةاثناءفيسفيانابيبنيزيدتوفي-

000005سفيانأبيبنمعاويةأخاهمكانهعمرولىوفاتهبعد-

0000000000000005عثمانخلافةفيمعاويةبنيزيدولد-

0000000006الراشدينالخلفاءمنولاالصحابةمنهوليس-

00000006وسيئاتحسناتلهمالذينالخلفاءمنخليفةكان-

00000000006الخلفاءمنغيرهمنأفضلعبدالعزيزبنعمر-

007مبلغهوالعدلوالدينالعلمفييبلغوالمالخلفاءمنغيره-

0000000007معاويةخلافةفيالقسطنطينيةغزامنأوليزيد-

000000000007مفترٍكاذبفهو،الصحابةمنإنه:قال-من

0000000000007مرتدكافرفانهالانبياء،منإنه:قالومن-

00007مبتدعضالأيضافهوالراشدينالخلفاءمنجعلهومن-
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فهوتشقيا،الحسينقتلوانهكافراكانإنه:قال-ومن

.......-..................مفتركاذبأيفحا

...........كذبعامتهإليهيعزىالذيالشعرديوان-

يمكلمانيجببل،غيرهولايزيدفيالغلويجوز-لا

.............................وعدليبعلم

ولا،إليهرأسهحملولا،الحسينبقتليامرلميزيد-

....................ثناياهعلىبالقضيبنكت

بنالحجاج)منهمالنواصب:طائفتانبالعراق-كان

.......عبيد(ابيبنالمختار)منهموالشيعة(،يوسف

حزبين،عاشوراءيومفيوالروافضالنواصب-صار

وهؤلاءونياحة،وندبماتميوميتخذونههؤلاء

.................وسرورودرجعيديوميتخذونه

....كذبفهوصومهغيرعاشوراءيومفييروىما-كل

،الأديانفيالاسلامكأهلالإسلامفيالسنة-اهل

..............جميعاالبيتوأهلالصحابةيتولون

..........معاويةبعدوالاختلافوالفرقةالفتنكثرة-

......الراشدينالخلفاءبعدوالفجورالبدعأهلظهور-

..............00000005والشيعةالخوارجظهور-

الص!بةعصراواخرفيوالجهميةوالقدريةالمرجئةظهور-

.................."القيوم"تعالىاسمهفيفصل)6(

........القائمفيمبالغاتكلهاوالقيموالقيامالقيوم-

والاستقاوالعدل،والثباتالقوة:شيئينيقتضيالقياملفظ-

.........................بالأمثلةذلكشرج-
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15
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15

15

15

15
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7(

8(

......................."و"قيام("قوام"بينالفرق-

....................(""القيوممعنىبيادإلىعودة-

..................الفردالجوهرأثبتمنقولفساد-

عناصلاشيءيخرحولا،وقيومهشيءكلخالق-الله

.............................وتعليمهتخليقه

...الفردبالجوهروقالالاجساماستحالةأنكرمنعلىالرد-

...............والشرعوالعقلللحسهؤلاءمخالفة-

مابعضعلىوالتنبيه"القيوم("،معنىبيانإلى-رجوع

.........................المعارفمنعليهدل

.............فيهاالمتكلمينوأقوالالعالمفناءمسألة-

(2اصعلئهافانمنكل>تعالىقولهمعنى-

......................"الحنيف"معنىفيفصل(

...................اللفظهذافيهاوردالتيالايات-

الشركمنوالبراءةوحدهاللهعبادةوهي،إبراهيمملةالحنيفية-

...........اللفظهذاشرحفياللغةوأهلالسلف-كلام

.................الحنيفيةفيداحلةهيالتيالامور-

..................ومشركونحنفاء:نوعانالصائبة-

..........النبواتإثباتفيلهكتابمنفوركابن-كلام

إبراهيم.دينعلىأنهمادعواوغيرهمومانيومزدكزردشت-

.......................إبراهيمأعداءالمشركون-

............الناسمنبعدهلمنإماماإبراهيمالله-جعل

...............حنيفا<ائرهصملة>تعالىقولهإعراب-

.................محئةالعبدفيكانإذافيمامسالة(

.....أخرلغرضلالهلحبهمالخيريفعلونالناسمن-كثير
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فيهاالفريقينخطاوبيانالعقليينوالتقبيحالتحسينمسألة-

..........والعقلوالبصرالسمع:الثلاثةالعلمطرق-

....وتغييرهابتحويلهالاوتقديرها،بالفطرةالدينتمام-

.........................والمنكرالمعروف-

.........محمودبلمذموماليسالحسنةالامورمحبة-

بأنواععليهايثابقدللفطريةالمحبةلمجردفعلها-من

..............................الثوابمن

إلايكونانفأبىاللهلغيرالعلمطلبنا:السلفقولمعنى-

هوالنفوسفياللهخلقهالذيوالإحساسالحب-هذا

....................وقبححسنكلفيالاصل

..............غيرهبعملالإنسانانتفاعفيفصل)9(

الإجماعخرقفقدبعملهإلاينتفعلاالإنساناناعتقدمن-

.................غيرهبعملالإنسانانتفاعوجوه-

..................ع!ي!الرسولاتباعفيرسالة)01(

......واتباعهالرسولطاعةالأرضأهلعلىاللهفرض--

.........فرقثلاثالرسولبهجاءفيماالناسافتراق-

وقوم،الدينأصلفينافقواقوم:قسمان-المنافقون

........،...........الدينأموربعضفينافقوا

.........الدينأموربعضعنخرجمنمعالمعاملة-

فيهم،رئاسةأوإمرةأودينأوعلمإلى-المنتسبون

..........................والفجارالابرار

مالماللهدينفيابتدعمنضلالا:الناسأعظم--من

والتلبيسالتكذيبمنأنواعاذلكإلىضمأو،اللهبهيأذن

للنسوةالأجنبيالرجلمعاشرة:المنكراتأعظم-من

00291

00391

00491

00691

00691

00691

791لله

00891

00102

00302

00302

00702

00902

00211

213

214

00215

0218
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...........................ومخالطتهن

.......وطاعةقربةليسالعقلوقلةوالتجاننالتوله-

....................000005وأسبابهالجنون-

.........وحيلةمكرالمولهونهؤلاءيبديهماعامة-

والبرالصدقأحوالهموأقل،معروفةكراماتللصالحين-

.................والفجورالكذبالفاجرعلامة-

....النصارىغلومثلغلوالرسولعلىالشيختفضيل-

فيغلاأوفعالهوأقوالهكلفيالرسولغيراتبع-من

...............النصارىمثلفهووتعظيمهمحبته

.......إليهوينتسبالدينإلىيدعوأنالمؤمنعلى-

.....القرانوقراءةالخمسبالصلواتالمساجدعمارة-

................القرانسماععندالصحابةحال-

..........الثالثالقرنفيالمحدثالسماعظهور-

.....طاعةاوقربةالغناءإن:السلفمنأحديقللم-

والتقوىالبرعلىالتعاونالاسلامأهلعلى-الواجب

....................والصبربالحقوالتواصي

..("مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا"حديثشرح1(

...........مثالهوالحديثهذافيالناساختلاف-

.....................والمعتزلةالخوارجرأي-

.....................والجهميةالمرجئةرأي-

.........................السنةأهلمذهب-

.................باعتبارينثباتهواالايماننفي-

.............الكبائربفعلالايمانينفىكيفبيان-

القوبابمنالايمانجعلواأنهموالمرجئةالجهميةغلط-

411



2(

06الجوارحعلىيظهرلاقياماالإيمانبهيقومالقلبأدنظنهم-

القلبقولمنفيهلابداللهعذابمنالمنجي-الإيمان

0000000000000000000000000000007القلبوعمل

00000000000007وعملقولالإيمان:السلفقولمقصود-

000009المانعلوجودوتارة،المقتضيلعدمتارةالذنبيعدم-

لحبهوإمابقبحهالجهلهإماالسيئاتيفعل-الانسان

000000000000000000000000000ذلكإلىلهالداعي

000للسنةاتباعهمونقصإيمانهملنقصالبدعفيالناسوقوع-

،سواهمماإليهمأحباللهيكونالمخلصينالله-عباد

0000000000000000000000000002المشركينبخلاف

0000000000000000000003الفطرةعلىيولدمولود-كل

00000000000003السلامعليهيوسفمعالعزيزامرأةقصة-

000000003ونقدها،هناالمفسرونذكرهاالتيالاخباربعض-

000000005عليهوالرد"،"الهممعنىفيالمفسرودنوردهما-

000000000000000000000006يوسفراهالذيالبرهان-

00000000000000000000000007يساربنمسلم-حكاية

0000008العزيزامرأةكلامتماممننقصع(برئ>!وماقوله-

،كذبأنهلهيتبينمالمالإسرائيلياتمنينقل-بعضهم

09التكذيبوجهعلىإلانقلهيجزلمكذبأنهلغيرهتبينفاذا

000000000000009بكثيرالمراسيلدونالاسرائيلياتعامة-

0001لبيدكلمةشاعرقالهاكلمةأصدق:لمجيمأقولهفيفصل1(

000000000000000000000000000003""الباطلمعنى-

00000000000000000005للدنياالعلميطلبالذيالعالم-

00000000000000000000008.باطلاللهسوىمعبود-كل
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4(

.................العلومجميعسيدباللهالعلم-

.......المالكيةخلفالصلاةفيالخلافيةالمسألة1(

من،المالكيةأئمةخلفالصلاةتجوزلا:قالمنقول-

التعزيراقائلهيستحق،المقالاتوأشنعالمنكراتأنكر

.......قدراالمذاهبأعظممنمالكالإماممذهب-

..حجةالراشدينالخلفاءزمنفيالمدينةأهلإجماع-

.......................مالكالإمامفضل-

.......بعضخلفبعضهمصلاةعلىالسلف-اتفق

......والصلالالبدعاهلمنفهوذلكعننهى-من

............الاجتهادمواضعفييطاعالامرولي-

بعض،حلفبعضهمصلاةجوازبعدمقال!من-شبهة

...........................عليهاوالرد

بعضخلفبعضهمصلاةصحةفيالائمةعن-نصوص

الناسيبمنزلةكانالامرنفسفيمخطئاكانإذاالإمام-

.................الاصلهذافيالغالطغلط-

أهلمذاهبفييوفعبالمخالفالاقتداءصحة-عدم

......والبدعةالفرقة

وتاديبالبدعهذهمنالمنعالامورولاةعلىالواجب-

.........المنكرةالمقالاتهذهمنشيئايطهرمن

فيهامعفوالاجتهادمواردأن:الإسلاماصولأجلمن-

رعايته،تجبمماوالائتلافالاجتماعوان،الائمةعن

................متعينةالمعتدينعقوباتوأن

............المؤيدالملكالسلطانإلىرسالة1(

لعمليةالقوةكمالوالرشاد،العلميةالقوةكمالالهدى-
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5(

................."لغياو""لضلالا"نقيضهما-

.................ثلاثةللعباداللهتكليمأنواع-

500000000005القرنينذاليسالمقدونيالاسكندر-

...................ارائهوبعضأرسطوذكر-

...والمنقولالمعقولبخلاصةأتواوالتابعونالصحابة-

..........وتلازمهاوالعقليةالسمعيةالادلةتوافق-

.........والخبروالنظرالحس:ثلاثةالعلمطرق-

............النجاةيوجبوالسمعالعقلمن-كل

..............العقليةالأدلةللناسبينالرسول-

والسمعيةالعقليةالأدلةبحقائقعالمينكانوا-السلف

................متعارضةتكونأنيمتنعوأنه

الرسولبهجاءمامعرفةفيقصرمنالكلاماهل-من

...................المعقولالنظريوجبهوما

.............الرسلبهجاءفيماالناساختلاف-

...............معانلثلاثةياتي"التاويل("لفط-

الدنيامصالحعلىمعاونتهتجبمنأحقمن-السلطان

..............................والاخرة

...التتارشأنفيالناصرالملكالسلطانإلىرسالة1(

.........القيامةيومإلىالدينهذابنصراللهتكفل-

...........فشيئاشيئاتظهرالنبوةدلائلزالت-ما

................العبرمنالتتارفتنةفيكان-ما

فعليهيقدرلمومنفادر،مسلمكلعلىواجسثالجهاد-

........................بالماليجاهدأن

.............الذمبأقيحالغزوعنالمخلفينذم-
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......وغيرهبالذلأليماعذابااللهعذبهالجهادتركمن-

....................انذاكالسارةالأخباربعض-

..بلادهميطأواحتىالعدوينتظرواأنللمسلمينيحللا-

فيعدوهميجاهدواأنالمسلمينعلىيجبما-أقل

.............................مرةعامكل

...........الفوائدمنأنواعاللهسبيلفيالحركةفي-

........؟يباحوهلالعدو،فيالانغماسفيقاعدة1(

....................بالجهادإلايتملاالايمان-

...........ذلكوبغيروبالمالبالنفسالجهاديكون-

...............متعددةأنواعاللهسبيلفيالجهاد-

.....الاسلامعلماءعامةعندجائزالعدوفيالانغماس-

........................القرأنمنذلكدليل-

.......................ذلكعلىالسنةدلالة-

..............الأنصاريثابتبنعاصمقصةذكر-

...................المصابرةبايةتتعلقشبهةرد-

ال!تهلكة!ولىولاتققوابايدفي>تعالىقولهتأويلفيالخطأبيان-

.......قسمانيقتلأنهظنهغلبةمعالعدويقاتلالذي-

بالكفر.يتكلمولايقتلحتىفيصبرالكفرعلىيكرهالذي-

........الأخدودأصحابوذكروالساحرالغلامقصة-

....صبراالقتلحدإلىبلغوانالكقارأذىعلىالصبر-

..؟بمكةالمجاورةأمأفصلبالثغورالموابطةفيمسألة(1

الحرمينفيالمجاورةمنأفصلبالثغور-المرابطة

.......................المسلمينأئمةباتفاق

.....مبتدعةلأمورلاثغورا،لكونهاالأماكنهذهشرف-
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000000000000.وتزولتعرضالتيالصفاتمنثغرا-كونها

0000000000000000المسلمينعلىفرضبالمغورالمرابطة-

000000000.ذلكفيالعلماءواختلافبمكةالمجاورةحكم-

للسنةمخالفوغيرهالتنعيممنمكةأهل-اعتمار

00000000000000000000000000001الصحابةوإجماع

0003المشروعالوجهعلىوقعتإذابمكةالمجاورةاستحباب-

000005واتقىابركانحيثشخصكلحقفيالبلادافضل-

0000006بالحرمينالمجاورةجنسمنأفصلالمرابطةجنس-

00000000000000006الحججنسمنأفضلالجهاد-جنس

00000000000500000000006ذلكفيالواردةالاحاديث-

00000000000000000000الصلاةتاركعلىالكفرإطلاق-

000000000000000000000000001والجهادالوالدينبر-

بحسبكلاهمايفعلفانهوالجهادالصلاةتعارضتاذا-

00000000000000000000000000000000002الامكان

00000000000000003ء.....المسايفةحالالصلاة-حكم

الطالبوأما،الخوفصلاةيصليالمطلوب-الخائف

00000000000000000000000000000005.خلافففيه

000000006أفصلبالمدينةوالمهاجرينع!االنبيكونحكمة-

00000000000000000000007الرباطفيللسلفطريقتان-

0000000000000000008عظيمأمروالرباطبالمغورالسكن-

00000000009النصارىبثغورالرباطاختارمناختيارسبب-

0000000000000000000000000009الشامسكنىفضل-

0000000000000الشامأهلالحديثفيالغرببأهلالمراد-

حديثمعنىفماالحجمنأفصلالجهادكان-إذا
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0000000000000000000001مبرور("؟حجالجهادأفضل"

0000000000000000000000000001الحجالنساءجهاد-

00000000000000003الرباطفضائلفيالواردةالأحاديث-

00004موضوعةوالاسكندريةقزوينبتعيينالمرويةالاحاديث-

000004الموضوعاتمنحديث!عشربضعةماجهابنسننفي-

04الحجوقتفيالمقدسبالبيتالتعريفقصد:الضلالمن-

والأنبياءالمشايخبقبورالتعريف:المنكراتأعطم-من

0000000000000000000000000000005لذلكوالسفر

00000000000005الضلالاتمنعرفةبغيرللتعريفالسفر-

000000000000000000000006للقبورالمشروعةالزيارة-

صاحبعلىالسلامالمشروعةالزيارةمن-المقصود

000000000000000000000000000007لهوالدعاءالقبر

00000000000000000007مساجدالقبوراتخاذعنالنهي-

الدعاءلأجلقصدهاولاالقبور،عندالصلاةتشرعلا-

0000000000000000008وتقبيلهابهاالتمسحولاعندها،

علىغيرهإلىالسفرمنأفضلللرباطالثغرإلى-السفر

000000000000000000000000000009المشروعالوجه

000000000000001.مشروعاليسمعينقصدلغيرالسياحة-

0000001والجهادبالصيامالقرانفيالمذكورةالسياحةتفسير-

000000000000001.اللهسبيلفيالجهادالامةهذه-رهبانية

000000000000000002البدععنوالنهيالسنةباتباعالامر-

00000000000000000000000003وحكمهالمعصيةنذر-

الستة،يلزممنمنهم:نوعانالفتورحالةفي-الناس

00005دنياهفيفجورأودينهفيالبدعةإلىيخرجمنومنهم
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......للسنةومواففاللهخالصاكانماالصالحالعمل

روحهاهيالتيالسنةمنالشرعيةالأعمالسائرفيلابد

الرباطوتركهمبعضابعضهمبقتالالمسلمينتشاغل

................والاخرةالدنياخسارةوالجهاد

.................السلطانيةالأموالفيقاعدة(

والصدوالمغانمالفيء:ثلاثةالسلطانيةالمشتركةالاموال

.........الاموالهذهفيالتأليففيالعلماءمناهج

اللهبكتابومصروفهامستخرجهاثابتةالاموالهذه

............................رسولهوسنة

......................الاموالبهذهيلحقما

........وصرفاقبضاالاموالهذهفيالخلفاءاجتهاد

ينكرأنلهفليسذلكبعضتحريمالرجلاعتقدإن

.................ذلكفيالمجتهدالإمامعلى

...............لهيحلبالتأويلالمسلمقبضهما

التفوسمنالعدلهلعلىالبغيأهلأتلفهما

................ضمانهعليهميجبلاوالاموال

............ملكهفيهمتأولابعقدالمسلمقبضهما

...فيهطاعتهوجبتبتأويلالحقوقمنالامامقبضهما

يسوغفيماالصلاةفيالاماممتابعةالمأمومعلىيجب

............................الاجتهادفيه

...قسمهافييجورالذيالامامإلىالزكاةدفعءيجزى

:واصطلاحاتعاداتالاموالهذهفيالامورلولاة

...محرموبعضها،فيهمجتهدوبعضها،مشروعبعضها

.....وقسمهاالأموالهذهفيالراشدينالخلفاءسيرة
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00000000000000001قيهاالراشدينالخلفاءبعدمنسيرة-

0000001متنوعةطرووصرفهاالاموالقبضتفاصيلفيلهم-

00000000000000000001الاربعةالأنواعهذهعلىالكلام-

02.العباسيةالدولةوصدرالامويةالدولةفيالاموالهذهحالة-

000002الاموالهذهفيواثارهالثالثةالمئةبعدالضعفبداية-

00000000000000000003والسلاجقةبويهبنيدولةظهور-

0000000000000000004الوظائفوضعفيالملوكسيرة-

حرامالسنةفيأصللهاليسالتيالسلطانية-الوظائف

000000000000000000000004.بالاجماعالمسلمينعند

005للجهادإليهاالحاجةعندالوظائفوضعفيالجويني-راي

مشتملة،الفتنمسائلمنوصرفهاالاموالهذه-جمع

000000000007قيهامجتهدمورووالمعاصيالظاعاتعلى

08بهعملإباحتهأوتحريمهأوبوجوبهالشرعيالدليلشهدما-

0000008..("..بينلحراموبين"الحلالحديثعلىالكلام-
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والإستدراكالتصحتى

"اثارمشروعضمن("المسائل"جامعمنالأربعةالأجزاءصدرت

العلماءوتلقاها"،أعمالمنلحقهاوماتيميةابنالإسلامشسيخ

ليوظهرعليها،ملاحظاتبعضهمإليوأرسل،بالقبولوالطلاب

،للفائدةهناجميعاإليهاوسأشير.المطبعيةالاخطاءبعضبعدفيما

شاكرامحالها،فيسأجعلهاثانيةطبعةالمجموعةطبعإعادةوعند

الشيخمنهمبالذكرواخصق،المجالهذافيأفادنيمنلكل

الإسلاميةبالجامعةالشريعةكليةفيالفقهأستاذالعميرسليمان

إليوبعثبعنايةالمطبوعةالأجزاءالشيخقرافقد!طس!،النبيبمدينة

أمثاله.منوكثرخيرا،اللهفجزاه،ملاحظاته

العشق"في"فتوىنسبةصحةعنالباحثينبعضتساءلوقد

قدوكنت،الإسلامشسيخإلى(الأولىالمجموعةضمن)المدرجة

كتابهفيمغلطايالعلامةكلامعلىإليهنسبتهافياعتمدت

ثم29(.)ص"المحبينمناستشهدمنذكرفيالمبين"الواضح

131()ص"المحبين"روضةفيالقيمابنالعلامةكلامعلىعثرت

التيالفتيا"وأماقال:،شيخهعنالفتوىهذهنسبةنفيفي

الإطالةولولا،بوجهكلامهتناسبلا،عليهفكذبحكيتموها

دونهعمنتصدرلاأنهاعليهاالواقفيعلمحتىجميعهالذكرناها

يشبهلاعليهكذبهذهعليها:أوقفنيلمنوقلتعنه.فضلا

042



بخطوهيقديما،عليهاأوقفنيقدالامراءبعضوكان،كلامه

هذهبرقةالشيخأظنكنتما:ليوقال،بالكذبمتهمرجل

منلذكرناالاطالةولولا،عليهكذل!هيفاذاتاملتها،ثم.الحاشية

كذب".هذهأنيبيبرمافتاويه

الله-بمشيئةاللاحقةالطبعةمنالفتوىهذهحذفقررتلهذا

بشيخهالناسألصقهوالقيمابنالحافظالاماملان-تعالى

فيالنظرعنيغنيماالادلةمنذكروقد،وفتاويهبعلومهوأدراهم

.الأخرىالقرائن

الاربعة:الاجزاءتصحيحالانوإليكم،بالفتوىيتعلقماهذا

الأولىالمجموعة

الصوابالخطأوالسطرالصفحه

واإذ9302/

الاغرالاعز)3(تعليق75/

يحرمهلمتحرمهلم2375/

تكنلميكنلم248/13

حملهايتبينلمحملهاتبين252/2

حاملغيرأنهاحاملأنها253/2

بانتمنفيهنبانتفيهن2556/

رجعياإلايكونلارجعيايكونلا255/9

تجبلاتجب27816/

يدبد028/8
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والسطرالصفحة

)4(تعليق285/

345/3

/35413

358/18

093/7

013-133

918/4

)3(391/تعليق

الخطأ

الاعز

وقوعهليس

فكذا

تتابع

الجبل

ابلصوا

غزلاا

وقوعهوليس

فكان

تتايع

الحبل

الثانيةالمجموعة

شيالمثبتةالصفحاتارقام

الأولىالطبعةحسبالجدول

في"قاعدةلالمفردة

الرجوعويمكن"،الاستحسان

بزلسادةالمجموعةفيإليها

.المذكورةالأرقامعلى116

تمضيةتقضية

شيبةابيابناخرجهعمراثر

246()5/""المصنففي

"المصنف"فيوعبدالرزاق

منصوربنوسعيد)7/95(

2/113(."السنن")3:في

381(.)11/"المغني"وانظر
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والسطرالصفحة

)2(تعليق218/

254/7

261/16

265/16

603/2

903/17

903/12

311/15

931/4

931/12

)3(326/تعليق

16/13

ابلصوا

ويذكر،التعليقهذايحذف

بعثهو"الابضاع:مكانه

متبرعا،لهيتجرمنمعالمال

(".المبعوثالمالوالبضاعة

("التنبيهالفاظ"تحرير:انظر

"المحتاج215(و"مغني)ص

.)2/312(

منتبرا

لقراضا

قضهتنا

الصحابةمن

يعطى

الابدونينقصهالا

اكابرصحة

واما

لم

منبترا

القرض

قضتهمنا

اصحابهمن

تعطى

الابمثلينقصونهالا

اكابرقولصحة

!اما

يكنلم

بعضفيوليس:إليهيضاف

."الذكر"لفظالمصادر

الثالثةالمجموعة

ملخصهاالسيوطينقلالسيوطينقلها
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والسطرالصفحة

كام/3

/3711

0/411

1/49

/4602

/4741

/5241

/832

99/8

50/12

601/3

80/116

/13441

)3(تعليق142/

/1/181

213/9

922/13

/2341

الخطأ

يدفن

بهالملك

لغير

قبلو

فصلوا

يحرف

الصنفين

قتلوا

مشبهان

حرفوا

اجرهم

كالنذور

بذلك

عليك

يؤمن

ثلاث

عند

ابلصوا

فنتد

بهالموكلالملك

لقبر

قبل

وصلوا

تحزف

النصفين

قاتلوا

منبان

حرفوا

اجرهمتحرمنا[]لا

كالبدود

ذلك

ويكتبالتعليقيحذف

مرسلا.)257(برقم:مكانه

الصغير""المعجمفيوهو

ايضا.)065(

عليه
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ثلاثة

في

424



والسطرالصفحة

234/7

/23417

/24811

/2814

/9284

/19216

292/7

/3921

)1(892/تعليق

)2(892/تعليق

)3(903/تعليق

الأخيرالسطر4132

/3382

24/38

/36681

/36861

/37521

الخطأ
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فيصاب

يثدحاا(وا)نيدسابأ
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الرالمجموعة

يخافونلا

يكن

معصومون

فيهايثاب

الكتاب

سبحانهفإن

المراد

صفراوين

يرتفعالرفع

العلوهذا

صفراوين

ركبتيه

426

ابلصوا

تحز

كراذ

لسفلةا

بنسعيدسنن:إليهيضاف

111(منصور)3:2/011.

04(.4)ص:إليهيضاف
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